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Praha 25.3.2016 
 
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje      
Ruská 260 
417 03 Dubí 3 
 
 
Žádost o poskytnutí informací podle zákona o právu na informace o životním prostředí 
 
Dobrý den, 
 
na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění, Vás 
žádáme o poskytnutí informací o kácení a výsadbě stromů podél pozemních komunikací ve vaší 
správě. Konkrétně žádáme o tyto údaje za rok 2015: 

 
1) Kolik bylo v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 celkem Vaší správou (přímo zaměstnanci nebo 

třetími osobami na základě objednávky správy) pokáceno vzrostlých stromů rostoucích jednotlivě 
i ve skupinách na pozemcích mimo les, tj. mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen jako 
„stromy rostoucí mimo les“)? Kolik stromů rostoucích mimo les bylo pokáceno v období jejich 
vegetace a kolik v období vegetačního klidu (obvykle od 1. listopadu do 31. března). Pokud 
existuje souhrnná či průběžná evidence, prosíme o poskytnutí formou kopií či elektronicky na výše 
uvedenou e-mailovou adresu, anebo v jiném pro Vás vyhovujícím formátu. 

 
2) Kolik stromů rostoucích mimo les bylo Vaší správě povoleno kácet na základě pravomocného 

povolení podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015? 
 
3) Kolik stromů rostoucích mimo les Vaše správa (přímo zaměstnanci nebo třetími osobami na 

základě objednávky správy) pokácela od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 (rozděleno podle konkrétních 
důvodů kácení): 

a) z důvodu ohrožení bezpečnosti užití pozemní komunikace podle § 15 zákona o pozemních 
komunikacích (na základě povolení orgánu ochrany přírody po dohodě se silničním správním 
úřadem podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody), 

b) pěstební a zdravotní důvody podle § 8 odst. 2 zákona o ochraně přírody, 
c) kácení z důvodu výstavby, rozšiřování a stavebních úprav pozemních komunikací jako závažný 

důvod podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody (na základě povolení orgánu ochrany přírody po 
dohodě se silničním správním úřadem), 

d) jiný závažný důvod podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody (na základě povolení orgánu 
ochrany přírody po dohodě se silničním správním úřadem), 

e) z důvodu bezprostředního ohrožení života či zdraví nebo pokud kvůli stavu stromů hrozí škoda 
značného rozsahu (s dodatečným oznámením orgánu ochrany přírody podle § 8 odst. 4 zákona o 
ochraně přírody), 

f) z jiného důvodu (bez povolení nebo ohlášení podle zákona o ochraně přírody)? 
 

4) Kolik stromů rostoucích mimo les Vaše správa (přímo zaměstnanci nebo třetími osobami na 
základě objednávky správy) plánuje v roce 2016 vykácet? Z jakého důvodu? Pokud existují studie 
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či jiné odborné podklady, na základě kterých bude provedeno či oznámeno toto kácení nebo 
žádáno o povolení kácení těchto stromů, žádáme o poskytnutí formou kopií či elektronicky na 
výše uvedenou e-mailovou adresu, anebo v jiném pro Vás vyhovujícím formátu. 

5) V případě, že Vaše správa požádala o kácení stromů rostoucích mimo les a ještě ho neuskutečnila, 
nebo v případě, že tak hodlá učinit, a to z důvodu ohrožení bezpečnosti užití pozemní komunikace 
podle § 15 zákona o pozemních komunikacích, anebo bude žádat o povolení kácení dle § 8 odst. 1 
zákona o ochraně přírody z jiného důvodu, dělá tak na základě: 

a) návrhu příslušného orgánu Policie České republiky, 
b) vlastního zjištění po projednání s příslušným orgánem Police ČR, 
c) návrhu silničního správního úřadu, 
d) vlastního zjištění po projednání s příslušným silničním správním úřadem? 
 
6) V případě, že Vaše správa plánuje kácení z důvodu ohrožení bezpečnosti užití pozemní komunikace 

podle § 15 zákona o pozemních komunikacích, a to na návrh příslušného orgánu Policie ČR nebo 
silničního správního úřadu, žádáme o poskytnutí formou kopií či elektronicky na výše uvedenou e-
mailovou adresu dopisy, příp. jiné dokumenty, z nichž vyplývá návrh a rozsah kácení. 

 
7) Kolik Vaše správa (přímo zaměstnanci nebo třetími osobami na základě objednávky správy) 

vysázela stromů rostoucích nyní mimo les v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015? Kolik z těchto 
stromů bylo vysázeno jako součást stávajícího (nebo jako nově založené) stromořadí podél silnic a 
kolik na jiném místě? Kolik na tuto činnost vynaložila správa finančních prostředků (prosím, 
věnujte pozornost členění finančních prostředků uvedených v komentáři k tabulce, budeme tak 
moci vaše údaje lépe vyhodnotit)? 

 
 
Přikládáme tabulku pro snazší a přehlednější vyplnění požadovaných číselných údajů. V případě, že 
některá pole nebudou odpovídat Vaší databázi, proškrtněte je prosím. Souhrnné informace o kácení 
a výsadbách ve všech krajích naleznete na našich stránkách (http://aleje.org/o-alejich/kaceni-v-
alejich/statistika-kaceni), kde si také můžete stáhnout zmiňovanou tabulku (v dolní části stránky).  
Údaje nám prosím zašlete prostřednictvím naší datové schránky 3zhki2e nebo na e-mailovou adresu 
vendula.krcmarova@arnika.org (scan dokumentu opatřeného razítkem a podpisem odpovědné osoby). 
 
 
Předem děkujeme za poskytnutí informací v zákonném termínu. Ve smyslu § 5 odst. 1 zákona č. 
123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí nemáme možnost získat požadované 
informace jiným způsobem. 
 
S pozdravem, 
za Centrum pro podporu občanů 
 

 
 
Marcela Klemensová 
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INFORMACE ZA OBDOBÍ 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 
z důvodu (ad 3) KÁCENÍ: 

a) ohrožení 
bezpečnosti (§15 
z. č. 13/1997 
Sb., povoleno dle 
§8 odst.1 z. č. 
114/1992 Sb.) 

b) pěstební a 
zdravotní důvody 
dle §8 odst. 2 z. 
č. 114/1992 Sb 
 

c) investiční 
výstavba (§8 z. 
č. 114/1992 Sb.) 
 

d) bezprostřední 
ohrožení (§8 
odst. 4 z. č. 
114/1992 Sb. 
 

e) jiný důvod 
 

 
 
 

Celkem (ks) 

ve vegetačním 
období (1.4. - 
30.9.) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Počet pokácených 
stromů v období 
1.1.2015 - 
31.12.2015 

v období 
vegetačního klidu 
(1.11. - 31.3.) 

 
166 

 
58 

 
263 

 
8 

 
18 

 
513 

Plánovaný počet stromů ke kácení pro 
rok 2016 (ad 4) 

 
141 

 
72 

 
32 

 
56 

 
15 

 
316 

 
Počet stromů povolených ke kácení dle §8 odst. 1 zákona 114/1992 Sb. v období 1.1.2015 - 31.12.2015 (ad 2) 

 
143 

VÝSADBA: Počet stromů 
 

Finanční náklady na pořízení stromů 
(cena sazenic, doprava) (Kč) 

Finanční náklady na výsadbu a péči 
o stromy*  (Kč) 

Finanční náklady 
celkem (Kč) 

Nařízené náhradní výsadby v období 
1.1.2015 - 31.12.2015 

 
82 

 
                  12  600, Kč 

 
               132 281,- Kč 
 

 
144 881,- Kč 

 
jako součást 
stromořadí podél 
silnic 
 

 
134 (vysazeno třetí 
osobou při 
výstavbě dálnice) 

 
                  12 600,- Kč 

 
               111 454,- Kč 

 Realizované 
výsadby v období  
1.1.2015 - 
31.12.2015 

 
na jiných místech 
 

4                  20 827,- Kč  

* výsadba včetně kůlů, chrániče,  zálivky k výsadbě resp. hnojiva, dále zálivka, ochrana proti škůdcům, výchovný řez a  další (možno upřesnit v poznámce) 
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