Oblastní inspektorát České Budějovice
U Výstaviště 16, Post Box 32, 370 21 České Budějovice
tel.: 386 109 111, IČ: 41 69 32 05
e-mail: public_cb@cizp.cz, www.cizp.cz
DS: v3cdzr7

Arnika – Centrum pro podporu
občanů
Chlumova 17
130 00 Praha 3

Naše č.j.: ČIŽP/42/OOP/1501790.001/15/CMD
Vyřizuje: Mgr. Dvořáková
Telefon:
386 109 143
Email:
dvorakova_marketa@cb.cizp.cz
Datum:
26.02.2015

Kácení dřevin podél silniční komunikace I/24 v CHKO Třeboňsko
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice (dále jen „inspekce“) jako orgán
ochrany přírody příslušný dle ust. § 75 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), jejíž působnost je dána ust. § 80 téhož
zákona, přijala dne 02.02.2015 Váš podnět na prošetření kácení dřevin rostoucích mimo les podél silniční
komunikace I/24 v CHKO Třeboňsko.
K věci bylo provedeno šetření již na základě jiného podnětu a dosud bylo zjištěno následující:
Ve dnech 22. a 23.01.2015 inspekce provedla kontrolu na místě zaměřenou na zjištění rozsahu kácení dřevin
provedeného podél silniční komunikace I/24 se zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD“), Na
Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, a to v k.ú. Ponědrážka, Ponědraž a Frahelž, na úseku mezi obcemi Vlkov a
Frahelž. Na tomto úseku dlouhém cca 3,5 km inspekce zjistila pokácení celkem 146 ks dřevin (převážně lip)
po obou stranách komunikace.
Rozhodnutím ObÚ Ponědrážka ze dne 17.09.2014 bylo ŘSD povoleno pokácení 75 ks dřevin. Rozhodnutím
ObÚ Ponědraž ze dne 30.09.2014 bylo povoleno stejnému subjektu pokácení 52 dřevin. Rozhodnutím ObÚ
Frahelž ze dne 05.09.2014 bylo ŘSD povoleno pokácení 35 ks dřevin. Celkem tedy bylo povoleno pokácení
162 ks dřevin.
V k.ú. Ponědrážka došlo k odstranění 74 ks vzrostlých dřevin na rovném úseku dlouhém cca 1,6 km, který
prochází otevřenou krajinou obklopenou zemědělsky obhospodařovanými pozemky, inspekce proto požádala
Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky, oddělení - Správa chráněné krajinné oblasti Třeboňsko
o odborné vyhodnocení vlivu provedeného kácení na krajinný ráz.
Kontrola v této věci nebyla dosud dokončena. V případě, že inspekce vyhodnotí v závěru kontroly zjištěné
skutečnosti jako porušení zákona o ochraně přírody, zahájí správní řízení za porušení zákona o ochraně
přírody se zodpovědnými subjekty.
S pozdravem
„otisk razítka“
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