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V Praze dne 28. 3. 2022 
  
Věc: 
I.) Doplnění podnětů ze dne 21. 3. 2022, 22.3.2022 a 25.3.2022 k účinné prevenci 
nevratného škodlivého zásahu spočívající v kácení dřevin, na nichž či v jejichž 
přímém sousedství hnízdí volně žijící ptáci  - porušení odkládacích podmínek 
výkonu rozhodnutí 
II.) Stížnost na postup ČIŽP: podezření z naplnění skutkové podstaty trestných 
činů maření spravedlnosti a zneužití pravomoci úřední osoby 
  
Dne 21. 3. 2022 jsme podali podnět ve věci bezprostředně hrozícího nebezpečí 
pokácení dřevin a zničení ptačích hnízd na pozemku parc. č. 879/33 k. ú. Krč, Praha 
4 - podnět k důsledné prevenci škodlivé činnosti, tzn. vydání zákazového rozhodnutí. 
Podnět byl následně doplněn, a to průkaznou evidencí nenaplnění odkládacích 
podmínek výkonu rozhodnutí o povolení kácení. ČIŽP tyto podněty zaevidovala, 
komunikovala s dalšími podateli podnětů, v době avizovaného ornitologického 
šetření aktivních ptačích hnízd (25.3.2022) ze strany investorem stavby metra D 
najatých osob, zaměstnanců LHMP se však na místo nedostavila ani si nevyžádala 
výsledek provedené kontroly ptačích hnízd. 
  
Již v rámci prvního podnětu jsme upozornili na skutečnost eminentního zájmu 
politického vedení HMP ke zmaření soudního přezkumu rozhodnutí o povolení 
kácení, které bylo napadeno žalobou a soud dosud nerozhodl o žádosti o přiznání 
odkladného účinku,  přezkumu rozhodnutí, které bylo vydáno ve věci podjatými 
úředními osobami plnícími politickou vůli svého zaměstnavatele. 
  
(viz rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy MHMP rozhodnutím č.j. 49820/2022, sp. zn. 
S-MHMP 1980593/2021 ze dne 7. 3. 2022, jímž bylo zamítnuto odvolání proti 
rozhodnutí ÚMČP4 č.j. P4/362395/21/OŽPAD/HNL o povolení vykácení většiny 
dřevin rostoucích na pozemku parc. č. 879/33 v k. ú. Krč) 

  
Podle výroku I. rozhodnutí ÚMČ Praha 4 č.j. P4/362395/21/OŽPAD/HNL: 
"Kácení ve vegetačním období (od 1. 4. do 31. 10.) se může provést pouze s 
podmínkou, že dřeviny budou před započetím kácení prohlédnuty ornitologem, 
a budou-li se v koruně vyskytovat aktivně využitá ptačí hnízda, lze kácení 
provést, až po vyvedení mláďat, případně v době vegetačního klidu. O prohlídce 
ornitologem bude uskutečněn zápis, který bude žadatelem uschován pro případnou 
kontrolu splnění podmínky rozhodnutí ze strany správního orgánu." 
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Již v podnětu ze dne 21.3.2022 byl průkazně fotografickou dokumentací pořízenou  ve 
dnech 19.3.-21.3.2022 zdokumentován výskyt řady hnízd na stromech zapojeného 
porostu (háje - lesíka). 
  
Dne 27.3.2022 bylo provedeno ornitologické šetření K. Keroušem, bývalým 
dlouholetým inspektorem České inspekce životního prostředí, o jehož výsledku 
byla sepsána, již přikládáme. Rovněž tato odborná zpráva dokumentuje 
probíhající hnízdění a výskyt ptačích populací. 

  
Vzhledem k mírné zimě vegetační období v Praze bezpochyby začalo, stromy 

raší a hnízdění ptáků již probíhá. Smyslem obecného principu (jakkoli nikoli 
závazného) povolování provádění kácení dřevin v období mimovegetačním je v prvé 
řadě ochrana ptačích populací v době hnízdění. 

  
Navzdory celé řadě podnětů ve věci investorem připraveného kácení ČIŽP 

zůstala nečinná, k prevenci škodlivého zásahu nepřistoupila, čímž vědomě 
umožňuje provedení nevratného škodlivého zásahu, v jehož důsledku bude 
rovněž zmařen soudní přezkum rozhodnutí, neboť v případě zrušení 
napadených rozhodnutí MHMP a ÚMČP4 soudem dojde k zastavení řízení z 
důvodu zániku předmětu řízení. Této skutečnosti si nepochybně musí být 
vědoma i ČIŽP. 

S ohledem na vše uvedené proto podáváme stížnost na postup ČIŽP, který 
vede k důvodnému podezření z vědomé součinnosti s investorem s cílem zmaření 
soudního přezkumu, zmaření spravedlnosti zneužitím pravomoci úřední osoby. 

  
  

V souladu s § 42 správního řádu žádáme o písemné vyrozumění o vyřízení podnětu 
a stížnosti. 
  
S pozdravem 
M. Jelínková 
předsedkyně spolku Pankrácká společnost. z.s. 
  
Příloha: 
Zpráva o výsledku ornitologického zhodnocení, K. Kerouš, 27.3.2022 
 


