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DATOVOU SCHRÁNKOU 

Oblastní inspektorát ČIŽP BRNO 

Lieberzeitova ul. 14 

614 00 Brno 
 

Věc: : Podnět na prošetření činností v místě vykácené aleje v Lysicích, jež mohou ohrozit 

zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb. 

 

Dobrý den,  

podáváme podnět na prošetření činností v místě vykácené aleje (stromořadí podél zdi 

zámeckého parku, ul. Halasova, p. č. 3502/9 k. ú. Lysice), jež mohou ohrozit zájmy chráněné 

zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen ZOPK). 

 

Máme důvod se domnívat, že pokácením stromů došlo k zásahu do ochranných podmínek 

zvláště chráněných druhů organismů. Silné pochybnosti o skutečném stavu předmětných 

dřevin vyvolává i skutečnost, že byly kmeny podezřele brzy po pokácení odvezeny neznámo 

kam a byly tak odklizeny případné důkazy o takovém zdravotním stavu stromů, který by 

nevyžadoval kácení, natož v takzvaném „havarijním režimu." 

 

Na základě podnětu od místních obyvatel víme, že na místě vykácené aleje probíhaly úpravy i 

po jejím vykácení -  ve dnech 24. – 25. února 2014 byla odbagrována zemina, původní 

přírodní nezpevněná cesta byla rozšířena, zavezena štěrkem a udusána. 

Máme za to, že činnosti, které v současné době probíhají na místě vykácené aleje (hutnění 

povrchu, rozšiřování komunikace) zásadním způsobem omezují možnosti ČIŽP rozhodnout o 

uvedení do původního stavu dle §80 odst. 1 ZOPK (obnovit alej na původním místě a v 

původním rozsahu, tj. výsadbou kvalitních alejových stromů se zapěstovanou korunkou), což 

považujeme zároveň za přiměřené náhradní opatření. Podle našeho názoru by se ČIŽP na tyto 

aspekty případu měla zaměřit a využít své oprávnění podle §80, odst. 2. ZOPK. 

 

S pozdravem, za Centrum pro podporu občanů, 

 
………………………………………………………….. 

RNDr. Marcela Klemensová, vedoucí kampaně Zachraňme stromy 
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