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Poskytnutí informací k věci kácení dřevin podél silniční komunikace I/24 v k.ú.  Frahelž       
 
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, obdržela dne 09.06.2017 Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na 
informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 123/1998“) k věci kácení 
dřevin podél silniční komunikace I/24 v k.ú. Frahelž.  
Konkrétně se jedná o provedení náhradní výsadby podle rozhodnutí Obecního úřadu Frahelž ze dne 
21.01.2016 uložené  Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 456/56, 140 00 Praha 4 (dále jen „ŘSD“)  
v termínu do 30.11.2016.  
 
V souladu se zákonem č. 123/1998 Sb. k Vaší žádosti uvádíme následující: 
 
1. Dle telefonického sdělení pracovníka Správy CHKO Třeboňsko a starostky OÚ Frahelž ze dne 

19.06.2017 předmětná náhradní výsadba k tomuto dni nebyla provedena. 
 

2. Dle sdělení starostky OÚ Frahelž ze dne 19.06.2017 ŘSD nepožádalo o změnu rozhodnutí dle ust. § 84 
odst. 1 písm. a) zákona o ochraně přírody.  Neprovedením náhradní výsadby ze strany ŘSD v termínu do 
30.11.2016 došlo k porušení zákona o ochraně přírody. Správa CHKO Třeboňsko, jako příslušný orgán 
ochrany přírody (§ 78 odst. 1 zákona o ochraně přírody), který je s touto problematikou od prvopočátku 
obeznámen (podpora při vydání uvedeného rozhodnutí OÚ Frahelž, přezkumné řízení), bude v této věci 
činit další kroky. 

 
 
S pozdravem 
 
 
„otisk razítka“ 
 
 
 
 
RNDr. Jitka Koubalíková  
vedoucí oddělení ochrany přírody   
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