
 

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím.  

 

Žádost číslo: 10 

Evidenční číslo žádosti: 48375/2018 

Žádost přijata a zaevidována dne: 29.4.2018 

Obsah žádosti: 

Žádost o poskytnutí informace – problematika 

kácení dřevin  
 

Dotčený odbor, který poskytl podklady 

pro zpracování odpovědi: 
ŽPR 

Žádost vyřídilo a odpověď odeslal 

odbor životního prostředí   
2.5.2018 

Odpověď poskytnuta: V plném rozsahu  

Přílohy: 0 

Znění žádosti: 

Dobrý den, 

ve smyslu zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů, Vás žádám o poskytnutí následujících informací týkajících se kácení dřevin.  

• Kolik žádostí o povolení kácení dřevin obdržel váš úřad v roce 2017? 

• V kolika případech jste v roce 2017 vyhověli žádosti o povolení kácení? 

• V kolika případech povolení uložil váš úřad povinnost náhradní výsadby? 

• Pokud jste uložili povinnost náhradní výsadby, byla povinné osobě uložena také povinnost 

následné péče o vysázené dřeviny? 

• V kolika případech jste žádost o povolení kácení dřevin zamítli? 

• Poskytněte přehled pozemků, na nichž je možné realizovat náhradní výsadbu. 

 

 Odpověď:  

 

 Dobrý den,  

dle Vašeho požadavku Vám sděluji tyto údaje orgánu ochrany přírody týkající se kácení dřevin za 

r. 2017: 

- orgán ochrany přírody řešil 44 žádostí, na něž navazovala správní rozhodnutí a vždy při 

kladném rozhodnutí byla uložena náhradní výsadba (u 43 rozhodnutí) – povoleno pokácet 

bylo 156ks stromů a uloženo k výsadbě 164ks stromů. 

- ve 2 případech nebylo povoleno kácení (z toho u jednoho řízení bylo toto nepovolení jako 

dílčí část výrokové části rozhodnutí). V této souvislosti pro úplnost uvádím, že v rámci 

konzultací (telefonických, osobních apod.) s jednotlivými subjekty ohledně stavu dřevin, 

dotazů různých subjektů a metodické činnosti orgánu ochrany přírody týkající se sdělování 

zákonných možností a postupů bylo v řadě případů předem subjektům vysvětleno a 

sděleno, že k případnému povolení jsou nezbytné zákonné důvody a pokud tyto nebudou 

uvedeny, nebude možno případně následně podané neúplné podání považovat za žádost 

ve smyslu zákona a povolení ke kácení pak nelze vydat (tato činnost probíhá celoročně a 

průběžně) 

- následná péče je ukládána při povolení kácení vždy (doba trvání 3 roky) 

- přehled pozemků k náhradní výsadbě není samostatně ve městě Šumperk zpracován, 

pozemky k výsadbám v rámci městských pozemků navrhuje správce městské zeleně – 

PMŠ a.s. Šumperk, u ostatních subjektů stanovuje náhradní výsadbu orgán ochrany 

přírody, a to vždy po dohodě s těmito subjekty. 

Přeji pěkný den a s případnými dalšími dotazy doporučuji osobní konzultaci po předchozí 

domluvě. 

RNDr. Stojarová 

http://www.sumperk.cz/

