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Vyřízení podnětu 
 
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno (dále jen „inspekce“) obdržela dne 
27.2.2014 Váš podnět ve věci vykácené aleje na ulici Halasova před zdí zámeckého parku 
v Lysicích na zásah do vývoje zvláště chráněných druhů a na znemožnění uvedení lokality do 
původního stavu. Tento podnět vedeme pod č.po. 47/14/019002.  
Ve věci předmětných lip jsme provedli na základě dříve obdržených podnětů kontrolu již dne 
23.1.2014. Na základě jejích výsledků se chystáme s kácejícím zahájit řízení o uložení pokuty a 
náhradního opatření k nápravě (výsadba dřevin) a to kvůli podezření z porušení ust. § 8 odst. 1 
zákona č. 114/1992 Sb., kácením dřevin bez povolení. V této věci jsme kontaktovali i Agenturu 
ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK), která nám sdělila, že lípa, která byla v pořadí šestá od 
zámku (nepočítáme tu, která se sama vyvrátila na podzim 2013) byla stanovištěm vzácných druhů 
brouků, není však možné určit, jestli patřily mezi zvláště chráněné či nikoli. 
Ve věci stavby chodníku Vám sdělujeme, že v době, kdy se v místě jeho stavby nenachází nic 
chráněného dle zákona č. 114/1992 Sb., nemáme možnost zastavit nebo omezit jeho stavbu (§§ 66 a 
80 zákona č. 114/1992 Sb.) na základě toho, že v budoucnu plánujeme v této lokalitě uložit 
náhradní opatření k nápravě (§ 86 odst. 2 téhož zákona). Pokud v době, kdy budeme rozhodovat o 
opatření k nápravě, nebude v dané lokalitě možná přiměřená náhradní výsadba, můžeme ji uložit 
jinde. Uvedení do původního stavu (§ 86 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.) je v případě vykácených 
dřevin už z principu nemožné. 
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