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Věc: Sdělení k podnětu k posouzení zákonnosti rozhodnutí ve věci kácení dřevin

K Vašemu podnětu ze dne 10. února 2015, týkajícímu se posouzení zákonnosti rozhodnutí ve věci 
kácení dřevin podél komunikace I/24 mezi Veselím nad Lužnicí a Lomnicí nad Lužnicí na území 
CHKO Třeboňsko, sdělujeme následující:

K uvedenému kácení jsme si opatřili potřebné dokumenty a informace a s celou 
problematikou jsme se důkladně obeznámili. Při řešení tohoto rozsáhlého kácení a jeho následků 
jsme průběžně v úzkém kontaktu s Českou inspekcí životního prostředí (oblastní inspektorát 
České Budějovice), které poskytujeme v rámci jimi vedeného správního řízení příslušné odborné 
podklady a stanoviska. Zároveň jsme prokonzultovali s naším nadřízeným orgánem, Ministerstvem 
životního prostředí, právní problematiku a kompetence týkající se přezkumného řízení. Mimoto 
přijímáme i další opatření, která by pomohla zamezit podobným případům, jako je předmětné 
kácení podél komunikace I/24 (např. všem obcím na území CHKO Třeboňsko byl rozeslán 
informační dopis, který zevrubně popisuje problematiku povolování kácení dřevin ve vztahu k jiným 
zájmů ochrany přírody apod.).

Na základě výše uvedených podkladů Vám sdělujeme, že ve věci předmětného 
kácení dřevin podél komunikace I/24 jsme shledali důvody k vedení přezkumných řízení
Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (oddělení Správa CHKO Třeboňsko), která z moci 
úřední v nejbližší době zahájíme. O výsledcích těchto řízení Vás budeme informovat.

Shodujeme se s Vašimi názory na nedostatky, které rozhodnutí o povolení kácení vydaná 
příslušnými obecními úřady vykazují.  Náš postup v rámci přezkumných řízení budeme průběžně 
koordinovat také s ČIŽP, zejména pokud jde o možnosti uložení náhradní výsadby za pokácené 
stromy. Děkujeme za Váš za podnět i za celkový zájem o přírodu a krajinu CHKO Třeboňsko. 

    S pozdravem                                                                                                        

RNDr. Miroslav Hátle, CSc., v. r.
Vedoucí oddělení 

Správa CHKO Třeboňsko
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