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Zpřístupnění informací dle zákona č. 123/1998 Sb. k věci 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 23.06.2015 Vaši žádost dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním 
prostředí, týkající se správních řízení ve věci kácení dřevin podél silniční komunikace I/24 v CHKO 
Třeboňsko.  
 
K žádosti uvádíme: 
- Společné správní řízení ve věci „Pokácení 6 ks dřevin bez vydaného povolení ke kácení v k.ú. Ponědrážka 

a Ponědraž a narušení krajinného rázu pokácením 74 ks dřevin bez souhlasu příslušného orgánu 
ochrany přírody podél silniční komunikace I/24 v CHKO Třeboňsko v k.ú. Ponědrážka“ se subjektem 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 (dále jen „ŘSD“), jako 
zadavatelem kácení, bylo zahájeno jeho převzetím dne 21.05.2015. Inspekce považuje odstranění celkem 
74 ks dřevin podél uvedené silniční komunikace I/24 v k.ú. Ponědrážka za významné vzhledem 
k souhrnu funkcí, které dřeviny na stanovišti plní, proto inspekce dospěla k závěru, že na tomto úseku 
silniční komunikace je smysluplné i uložení přiměřeného náhradního opatření k nápravě podle § 86 odst. 
2 zákona o ochraně přírody, kdy újma vzniklá životnímu prostředí pokácením dřevin bude alespoň 
částečné kompenzována provedením výsadby nových dřevin. Dne 11.06.2015 s účastníky řízení 
proběhlo ústní jednání, na kterém byla po dohodě určena lhůta pro doplnění vyjádření v termínu do  
31.07.2015. 

- Správní řízení ve věci „Pokácení 6 ks dřevin bez vydaného povolení ke kácení v k.ú. Ponědrážka a 
Ponědraž a narušení krajinného rázu pokácením 74 ks dřevin bez souhlasu příslušného orgánu ochrany 
přírody podél silniční komunikace I/24 v CHKO Třeboňsko v k.ú. Ponědrážka“ bylo zahájeno také se 
společností EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČ: 45274924 (dále jen „Eurovia“), 
jako proveditelem kácení, jeho převzetím dne 21.05.2015. Ústní projednání proběhlo dne 03.06.2015 – 
Eurovia uvedla, že kácení předmětných dřevin provedla společnost Lesostavby Třeboň a.s., 
Novohradská 226, 379 01 Třeboň, IČ: 47239328, na základě smlouvy o dílo ze dne 17.11.2014. Inspekce 
vyhodnocuje nově zjištěné skutečnosti.  

Jak je uvedeno výše správní řízení nebyla dosud dokončena, proto Vám nemůžeme poskytnout přesnější 
informace, ani žádné dokumenty. 
 
S pozdravem 
 
 
„otisk razítka“ 
 
 
 
 
RNDr. Jitka Koubalíková 
vedoucí oddělení ochrany přírody 
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