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Rekapitulace Vašeho dotazu 

Pro plánovanou obnovu náměstí byla vybrána varianta, která vyžaduje pokácení většího množství 

stromů, z nichž velká část navíc tvoří významný registrovaný krajinný prvek. Ptáte se, zda je správné, 

aby byla takováto varianta vybrána, když místní odbor ochrany životního prostředí kácení dosud 

nepovolil. 

 

Dále se tážete, jak je možné proti tomuto kácení postupovat, a zmiňujete petici. 

 

Také píšete, že existuje dendrologická studie o množství nenapravitelně poškozených stromů na 

tomto náměstí, k níž však nemáte přístup. 

 

Naše doporučení 

1. Odbor životního prostředí není vybranou variantou obnovy náměstí vázán, není tedy povinen 

povolit kácení stromů, které tato varianta vyžaduje. 

  

2. Doporučujeme, abyste se stala účastníkem řízení o kácení dřevin, abyste měla možnost se ke 

kácení vyjadřovat a případně podat odvolání. To je možné, pokud doložíte, že byste pokácením 

stromů byla dotčena na svých právech (př. na právu vlastnickém). Také se můžete pokusit zapojit 

nějaký spolek zabývající se ochranou přírody a krajiny, případně založit vlastní. 

 

3. O dendrologickou studii můžete požádat podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím. 

 

Podrobný právní rozbor najdete na straně 3 tohoto dokumentu. 

 

Užitečné odkazy  

Poradna Frank Bold průběžně zpracovává shrnující právní manuály. Pro lepší pochopení problému a 

řešení Vašeho případu Vám doporučujeme k bližšímu pročtení následující manuály, na které dále 

v textu odkazujeme: 

 

Jak zabránit kácení stromů? dostupný z: http://frankbold.org/poradna/kategorie/ochrana-prirody-

a-krajiny-lesa-a-pudy/rada/jak-zabranit-kaceni-stromu  

 

Jak správně založit spolek dostupný z: http://frankbold.org/poradna/kategorie/obcanska-sdruzeni-

zalozeni-fungovani-cinnost/rada/jak-spravne-zalozit-obcanske-sdr  

 

Kompletní průvodce právem na informace dostupný z: 

http://frankbold.org/poradna/kategorie/pravo-na-informace/rada/kompletni-pruvodce-pravem-na-

informace  

 

Jak podat petici ve 3 krocích dostupný z: http://frankbold.org/poradna/kategorie/petice-

shromazdovani/rada/peticni-pravo-nalezitosti-petice  

 

 

 

 

 

http://frankbold.org/poradna/kategorie/ochrana-prirody-a-krajiny-lesa-a-pudy/rada/jak-zabranit-kaceni-stromu
http://frankbold.org/poradna/kategorie/ochrana-prirody-a-krajiny-lesa-a-pudy/rada/jak-zabranit-kaceni-stromu
http://frankbold.org/poradna/kategorie/ochrana-prirody-a-krajiny-lesa-a-pudy/rada/jak-zabranit-kaceni-stromu
http://frankbold.org/poradna/kategorie/obcanska-sdruzeni-zalozeni-fungovani-cinnost/rada/jak-spravne-zalozit-obcanske-sdr
http://frankbold.org/poradna/kategorie/obcanska-sdruzeni-zalozeni-fungovani-cinnost/rada/jak-spravne-zalozit-obcanske-sdr
http://frankbold.org/poradna/kategorie/obcanska-sdruzeni-zalozeni-fungovani-cinnost/rada/jak-spravne-zalozit-obcanske-sdr
http://frankbold.org/poradna/kategorie/pravo-na-informace/rada/kompletni-pruvodce-pravem-na-informace
http://frankbold.org/poradna/kategorie/pravo-na-informace/rada/kompletni-pruvodce-pravem-na-informace
http://frankbold.org/poradna/kategorie/pravo-na-informace/rada/kompletni-pruvodce-pravem-na-informace
http://frankbold.org/poradna/kategorie/petice-shromazdovani/rada/peticni-pravo-nalezitosti-petice
http://frankbold.org/poradna/kategorie/petice-shromazdovani/rada/peticni-pravo-nalezitosti-petice
http://frankbold.org/poradna/kategorie/petice-shromazdovani/rada/peticni-pravo-nalezitosti-petice


Analýza – Kácení stromů v rámci obnovy náměstí 

 

3/4 

Podrobný právní rozbor 

Architektonické soutěže se řídí Soutěžním řádem České komory architektů a zákonem č. 137/2006 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, po uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným uchazečem se 

však již tato smlouva řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Tato smlouva 

nemůže mít tedy žádný vliv na postup orgánů města v přenesené působnosti (tj. orgánů státní 

správy), jako je právě rozhodování odboru životního prostředí o povolení kácení. Odbor životního 

prostředí proto kácení stromů povolit nemusí. 

 

Co se týče zabránění kácení, petice může být dobrým nástrojem, není ale pro městský úřad závazná – 

úřad je sice povinen na ni do 30 dnů odpovědět, nemá ale ze zákona povinnost se jí řídit. Více 

informací k peticím můžete najít v našem manuálu zde. 

 

Jestliže se úřad nebude řídit peticí a bude pokračovat v projektu, doporučujeme, abyste se přihlásila 

do řízení o povolení kácení dřevin jako účastník řízení. Tak se budete moci v řízení vyjadřovat ke 

všem věcem, nahlížet do spisu atd. Posléze můžete případně podat odvolání.  

 

Účastníky tohoto řízení jsou na základě ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního 

řádu mimo jiné „dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo 

povinnostech“. Jelikož je okruh potenciálních účastníků podle tohoto ustanovení velmi široký, závisí 

jejich účastenství v řízení na jejich vlastní aktivitě. Budete tedy muset sledovat obecní úřední desku a 

do řízení, až bude vyhlášeno, se přihlásit dříve, nežli bude ve věci rozhodnuto. V rámci svého podání 

budete muset uvést skutečnosti, které zakládají Vaši účast v řízení, tedy uvést, jak mohou být Vaše 

práva a povinnosti rozhodnutím přímo dotčeny – například zvýšením hluku a imisí nebo 

ztrátou stínu v domě (neuvádějte obecná negativa kácení, ale negativa působící konkrétně na 

Vás a Vaše obydlí). 

 

Účastníkem řízení o kácení dřevin může být dle ust. § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny (dále jen „ZOPK“) též spolek zabývající se ochranou přírody a krajiny, pokud se do řízení 

přihlásí do osmi dnů od vyhlášení jeho zahájení. Jestliže se tedy ve Vašem okolí takový spolek 

vyskytuje, můžete jej na tento záměr města upozornit, případně založit spolek vlastní. O zakládání 

spolků si můžete přečíst v našem manuálu zde.  

 

Vzhledem k tomu, že velká část stromů, jež se mají kácet, je součástí registrovaného významného 

krajinného prvku, bude dle ust. § 76 odst. 2 písm. a) ZOPK pro rozhodnutí o povolení kácení nezbytné 

závazné stanovisko pověřeného obecního úřadu. O toto stanovisko by měl orgán rozhodující o 

povolení kácení požádat z úřední povinnosti, přesto však neuškodí, když na tuto skutečnost v řízení 

upozorníte.  

 

Více o tom, jak zabránit kácení stromů, najdete v dalším z našich manuálů zde. 

 

Co se týče dendrologické studie, doporučujeme pořádat městský úřad, aby Vám ji poskytl podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V tom Vám může pomoci náš manuál 

zde a vzor žádosti o informace zde. 

 

 

Zpracováno ke dni 30. 5. 2018. 
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Právní poradna Frank Bold radí v případech, kdy je dotčen veřejný zájem, a to zejména v otázkách 

životního prostředí, boje proti korupci a nezákonného postupu úředníků.  

Podrobnější informace o tom, jak poradna funguje, si můžete přečíst zde. 

 

Podpořte svým darem Poradnu 

Práce našich právních poradců je možná i díky Vaší podpoře. Pomozte svým finančním darem 

zachovat kvalitní bezplatné právní poradenství. Pro zaslání daru můžete využít dárcovský formulář 

nebo přímo dárcovský účet 2500212260/2010, variabilní symbol 1001. Děkujeme. 

 

 

http://www.eps.cz/poradna/pomooc-jak-tady-funguje
http://frankbold.org/podporte-nas

