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Věc: Podnět ve věci nepovoleného vykácení dřevin resp. zapojených porostů dřevin
rostoucích mimo les a návrh na zahájení řízení o uložení nápravných opatření za účelem obnovy
společenských funkcí vykácených dřevin
Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 4, dále jen správní orgán,
obdržel dne 13.4.2021 Váš podnět týkající se odstranění dřevin na pozemcích parc. č. č. 1553, 1554,
1555, 1556/1, 1558, 1556/2, 1557, 1559/1, k.ú. Krč (areál Habrovka) spolu s návrhem na zahájení
řízení dle § 86 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ZOPK).
K tomuto podnětu Vám po důkladné analýze, šetření na místě a projednání a vyhodnocení
případu sdělujeme, na Vaši žádost a v souladu s § 42 správního řádu, následující:
Dle učiněných zjištění správního orgánu proběhl v minulosti na předmětných pozemcích 2 x
pěstební zásah spočívající v zakrácení a odstranění některých solitérních dřevin a to v letech 2016 a
2020. Odstraňovány byly dle vlastníka pozemku ovocné dřeviny rostoucí na pozemku evidovaných
v katastru nemovitostí jako zahrada a solitérní dřeviny o obvodu kmene do 80 cm ve výčetní výšce
130 cm nad zemí. K tomuto správní orgán konstatuje, že v době jím prováděné kontroly nebyla
učiněna zjištění, která by tomuto tvrzení odporovala (v areálu Habrovky se nenacházely pařezy po
odstraněných dřevinách větších obvodů neovocných dřevin ani po ovocných dřevinách nacházejících
se na jiných pozemcích než na pozemcích registrovaných jako zahrada). Taktéž porovnáním
s fotodokumentací pořízenou na místě v roce 2016 v rámci správního řízení vedeného pod SZ
P4/170507/15 nebylo pokácení stromů, na něž by se dle platné legislativy vztahovala povinnost
povolení kácení, zjištěno. Pokud se týká zapojených porostů dřevin, konstatuje správní orgán, že
v areálu Habrovky byly větší plochy zapojených porostů dřevin seříznuty (na průměrnou výšku cca 15
-20 cm). Ve většině případů byly v době kontroly lokality na těchto zakrácených částech patrné
obrosty (také porovnáním stavu lokality pomocí historických ortofotomap je možné konstatovat, že po
zakrácení zapojených porostů dřevin v roce 2016 došlo v letech 2017 - 2019 k jejich opětovnému
obrostu). Ortofotomapy a místní šetření však nejsou jedinými podklady pro zjištění stavu věci,
odstraňování zapojených porostů dřevin je třeba vyhodnotit ve všech souvislostech a okolnostech a to i
v kontextu se správním řízením o povolení kácení dřevin vedeným na předmětných pozemcích
v současnosti, jehož součástí je i projekt budoucích sadových úprav. Jedná se o oblast bývalých
zahrádek, dlouhodobě neudržovanou a dle platného územního plánu zařazenou do kategorie OB –
čistě obytná. Pozemky jsou tedy určeny k zastavění, o umístění stavby v areálu Habrovka bylo
rozhodnuto příslušným stavebním úřadem v roce 2019 a toto rozhodnutí nabylo právní moci.
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Dle ustanovení § 86 odst. 2 ZOPK může správní orgán uložit, v případě zjištění
neoprávněného zásahu provedení přiměřených nápravných opatření ke kompenzaci nepovoleného
jednání. Správní orgán v současné době prověřuje, zda se odstraněním nadzemních částí zapojených
porostů dřevin vlastník pozemků dopustil přestupku dle § 88 odst. 1) písm. c) ZOPK, konstatuje však,
že uložení nápravných opatření formou výsadeb neshledává v daném případě jako účelné, neboť
náhradní výsadby v areálu Habrovky budou řešeny v rámci probíhajícího správního řízení o povolení
kácení. Na základě výše uvedeného správní orgán neshledal důvody pro zahájení správního řízení
z moci úřední dle § 86 ZOPK.
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