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Mgr. Eva Napoleao dos Reis 
nar. 15. 9. 1974 

Kovařovicova 1135/10 

140 00 Praha 4 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Česká inspekce životního prostředí 
Oblastní inspektorát Praha 
Wolkerova 40/11, 160 00  Praha 6 

 

 

V Praze dne 23. 3. 2022 

 

Věc:  
Podnět k okamžitému vydání zákazového rozhodnutí - prevenci nevratného 
škodlivého zásahu spočívající v kácení dřevin na základě nesplnění podmínek 
vykonatelnosti kácení obsažených v pravomocném Rozhodnutí o povolení 
kácení.  
 
Rozhodnutí (po změně odvolacím orgánem) č.j. MHMP 49820/2022 o povolení kácení obsahuje 
podmínku  
„Pokácení dřevin je možno provést až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a rozhodnutí povolujících realizaci 
příslušných stavebních oddílů (SOD) tvořících součást stavby umístěné územním rozhodnutím č.j. 
P4/067441/13/OST/FATU ze dne 16.10.2013 pod názvem „trasa I.D metra v Praze stavba – provozní 
úsek I.D – Náměstí Míru – Depo Písnice“, a kolidujících s dřevinami povolovanými tímto 
výrokem rozhodnutí ke kácení.“ 
 
 Z výkresů je přitom zřejmé, že v parku na pozemku parc. č. 879/33 v k.ú. Krč je z větší 
části umístěno zařízení staveniště ZS OL2 — nikoli hlavní stavba. 
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 V řízení o povolení hlavní stavby není povolen žádný stavební objekt, který by „vyžadoval“  
kácení mezi plochou ZS OL2 a domem Kovařovicova. 
 
 Z uvedeného vyplývá, že odkládací podmínka není stále platná — neboť ještě 
nejsou povoleny stavební oddíly, které by kolidovaly s dřevinami, jejichž kácení bylo 
povoleno. 
 Nelze proto provést kácení — a jestliže by nyní k němu došlo, bude v rozporu 
s vydaným povolením. 
 
 Skutečnost, že uvedené kácení není potřebné pro výstavbu metra D, jasně vyplývá 
z výkresu možné „maximální redukce“ zařízení staveniště OL 2. 
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 Ze skutečnosti, že kácení většiny dřevin není nutné kvůli stavbě ZS OL2 a je možno je 
ponechat (stačí, jen aby stavebník, Hlavní město Praha skutečně chránilo zeleň, ne se tím jen chlubilo), jasně 
plyne, že v uvedené ploše, kde není potřeba kácet pro ZS OL2 ani není žádný povolený stavební 
objekt hlavní stavby (neboť by jinak byl uveden v předloženém zákresu). 
 
 Kácení za současné situace (bez povolení ZS OL2) proto není v souladu s povolením ke 
kácení — a obecně ani není potřebné. 

 

 

 

Žádám proto o okamžité vydání zákazové rozhodnutí a v souladu s § 42 správního řádu 

žádám o písemné vyrozumění o vyřízení podnětu. 

 

 

S pozdravem, 

 

Mgr. Eva Napoleao dos Reis 




