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V Praze dne 16.února 2011

Věc: Stanovisko k žádosti ze dne 2.února 2011 o poskytnutí informací podle zákona o právu
na informace o životním prostředí

Dobrý den, vážený pane magistře,

obracím se na Vás v zastoupení svého klienta, Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec VI v následující záležitosti.

Dopisem ze dne 2.února 2011 mého klienta opětovně žádáte o poskytnutí informací o kácení a
výsadbě stromů podél pozemních komunikací ve správě mého klienta za období 2003 až 2010.

V první řadě nepopírám, že Krajská správa silnic Libereckého kraje je příspěvkovou organizací,
jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj. Mezi hlavní účely činnosti Krajské správy silnic Libereckého
kraje patří výkon správy a hospodaření s majetkem zřizovatele; řídící a kontrolní činnost; správa a
údržba silnic II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství v rámci územní působnosti organizace;
správa a údržba silnic I. třídy na základě smlouvy a zajištění správy a údržby silnic l.třídy v rámci
územní působnosti organizace. Dle mého názoru je proto diskutabilní, zda Krajskou správu silnic
Libereckého kraje lze označit jako typický příklad veřejné instituce, kterou by bylo možné
považovat za povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 písmo b) odst. 3 zák. Č. 123/1998 Sb., o
právu na informace o životní prostředí ve znění pozdějších předpisů, neboť jak sám uvádíte, pojem
"veřejné instituce" není v tomto zákoně přesně definován.

Nicméně v návaznosti na Váš dotaz a s přihlédnutím k Vámi zmíněnému nálezu Ústavního soudu
podotýkám, že při kácení stromů se Krajská správa silnic Libereckého kraje snaží postupovat
v plném souladu se zákonem Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších
předpisů a dále se zákonem Č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších
předpisů, kdy je současně dbáno na zachování ochrany bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Dále sděluji, že povinnost vést přehled informací o vydaných rozhodnutích a celkově o stavu a
vývoji přírodního prostředí ukládá ustanovení § 72 zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny ve znění pozdějších předpisů výlučně orgánům vykonávajícím státní 'správu v ochraně
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přírody. Krajská správa silnic Libereckého kraje bohužel není orgánem ochrany přírody ve smyslu §
75 tohoto zákona, proto Vám doporučuji směřovat Vaši žádost na příslušný orgán ochrany přírody
který stanoviska ke kácení dřevin vydává a měl by tak mít k dispozici jejich přesnou evidenci.

Podávám tuto zprávu a zůstávám s pozdravem.


