
Závěry konference Aleje 2015 – Finanční zdroje pro aleje 

Na vědomí:  MŽP (dopisem) 

Účastníci konference „Aleje 2015 - Finanční zdroje pro aleje“, která proběhla 27. listopadu 2015 

v Lednici, konstatují: 

Od roku 2013, kdy požadavky na ochranu alejí formulovali v „Uherskohradišťské deklaraci“ účastníci 

konference „Ochrana alejí pro rozvoj regionů“, se podmínky pro zajištění ochrany alejí v České 

republice zásadně nezměnily.  Toto historické a kulturní dědictví je nadále ohroženo neodpovídající 

péčí, neopodstatněným kácením a nedostatkem nových výsadeb. Kácení historických alejí bez 

náhrady vede k ničení biotopů, mizení kulturních krajin a ke ztrátě identity a diverzity.  

Význam stromořadí jako významných prvků krajiny aktuálně podtrhuje také Adaptační strategie ČR 

na změnu klimatu na roky 2015-2020 http://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie), 

která byla přijata vládou v říjnu 2015. 

S ohledem na diskusní příspěvky, které zazněly v průběhu konference, a s vědomím toho, že 

významnými aspekty ovlivňujícími současný stav jsou 

- struktura současných dotačních titulů – umožňující zajistit financování pouze jednorázového 

ošetření historických alejí a následnou údržbu nových výsadeb max. po dobu 3 - 5 let, 

- nemožnost aplikovat ustanovení o „odvodech“ (§ 9 odst. 3 ZOPK), které by umožnilo vytvořit 

obcím fond pro financování výsadby a údržby dřevin, 

vyzýváme Ministerstvo životního prostředí ŽP, aby urychlilo připravovanou změnu znění §9 zákona č. 

114/199 Sb., o ochraně přírody a krajiny a přípravu navazujících metodických norem, tak aby byl 

návrh změny zákona zařazen do legislativního plánu vlády do konce roku 2016. 

Ustanovení o odvodech by mělo splňovat následující podmínky:   

- odvody podle §9 budou cíleně využitelné pro výsadbu a údržbu dřevin 

- povinnost zaplatit odvody nebude stanovena pouze „ při kácení dřevin z důvodu výstavby“ 

(viz současné znění §9 zákona o ochraně přírody a krajiny) 

- bude ustanoven adekvátní kontrolní mechanismus a dohledový orgán 

S ohledem na liniový charakter alejí a stromořadí a s ohledem na kompetenci obecních úřadů 

považujeme za nutné zvážit, kdo bude stanovovat výši odvodů.  Navrhujeme převést kompetence ve 

věci vydávání správního aktu o povolení ke kácení a stanovení náhradní výsadby/stanovení odvodů 

na obce s rozšířenou působností. 

 

Na základě diskuse účastníků konference Aleje 2015 – Finanční zdroje pro aleje zapsala 

RNDr. Marcela Klemensová 

Arnika – Centrum pro podporu občanů 

Lednice, 27. 11. 2015 
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