
Úřad Městské části Praha 4  

Odbor životního prostředí a doprvy 

Antala Staška 2059/80b 

140 00  Praha 4 

Datovou schránkou statutárního zástupce spolku/datovou schránkou spolku/e-
podatelnou 

  

                           .                      V Praze dne 9. 12. 2022 
 . 

Věc:  
1. Podnět k okamžitému zastavení škodlivé činnosti spočívající v kácení dřevin 

rostoucích mimo les bez povolení ze strany DPP HMP 
2. Podnět k zahájení řízení o uložení nápravných opatření podle § 86 ke 

kompenzaci škody způsobené vědomou nezákonnou činností DPP HMP 
3. Podnět k zahájení řízení o uložení sankce 

  
ÚMČP4 vede řízení o povolení kácení dřevin z důvodu tvrzené kolize se 
stavbou druhé etapy výstavby metra I.D v úseku Olbrachtova – Nové Dvory 
Předmět řízení: 232 ks stromů a celkem 53 571 m2 zapojených porostů dřevin 
SPIS. ZN.:  P4/260989/22/OŽPAD/HNL 
Č.J.: P4/491047/22/OŽPAD/HNL 
  
Přikládáme celkem 13 fotografií pořízených dne 8. 12. 2022 na pozemcích dotčených stavbou 
stanice metra Nemocnice Krč v ulici Zálesí, které dokumentují cílenou, vědomou, nezákonnou 
činnost stavebníka resp. jím najatých subjektů spočívající v pokácení dřevin, o nichž je vedeno 
správní řízení, které nedospělo (jednoznačně přičiněním žadatele) ještě ani do fáze, v níž by se 
mohli účastníci řízení vyjádřit ke shromážděným podkladů pro vydání rozhodnutí.  
Dne 9. 8. 2022 proběhlo ohledání v části žádosti týkající se dřevin v prostoru budoucího 
staveniště stanice metra Nemocnice Krč. Orgán ochrany přírody tak disponuje veškerými 
nezbytnými podklady dokumentujícími stav dřevin na dotčených pozemcích před zahájením 
nezákonné škodlivé činnosti žadatele resp. jím najatých subjektů.  
K našemu podnětu ve věci nezákonné škodlivé činnosti doplňujeme, že stavební technika byla 
v dotčeném prostoru umisťována postupně již v průběhu uplynulých ca 14-ti dnů, takže příprava 
na nezákonnou činnost resp. riziko takové škodlivé činnosti mohlo a mělo být známo již z úřední 
činnosti, když v danou dobu ÚMČP4 s žadatelem komunikoval, a to ve věci opakovaně 
prodlužované lhůty pro doplnění podkladů dle výzvy ÚMČP4. 
  
Nelze než konstatovat, že stále rostoucí  arogance žadatele (HMP, DPP HMP a jejich zástupce 
IDS) a pohrdání právním řádem ČR - podpořená nejen způsobem vedení správních řízení o 
žádostech těchto subjektů, nýbrž i ignorováním podnětů ve věci poškozování dřevin, 
zanedbávání péče o ně, dále cíleným znemožněním efektivního soudního přezkumu nezákonných 
rozhodnutí,  zejm. pak opakovaným přehlížením resp. aprobováním nezákonné činnosti vč. 
obcházení z. č. 114/1992 Sb. vynětím dřevin z předmětu žádosti s fingovaným tvrzením o 
ochraně takových dřevin při výstavbě a jejich nekoliznosti se stavbou, aby poté tyto dřeviny 



stavebník vykácel (viz stanice Olbrachtova, pozemek parc. č. 879/33 k. ú. Krč), stejně jako praxe 
obcházení zákona o ochraně přírody a krajiny tzv. přesazováním mladých dřevin (mladých NV) za 
účelem vyhnutí se vedení řízení o povolení kácení a uložení náhradní výsadby - je důsledkem 
chronického selhávání orgánů ochrany přírody při hájení jim kompetenčně svěřeného veřejného 
zájmu na ochraně dřevin rostoucích mimo les resp. na ochraně životního prostředí. 
  

1. Žádáme proto o využití všech zákonných nástrojů k okamžitému zastavení škodlivé 

činnosti spočívající v kácení dřevin rostoucích mimo les bez povolení ze strany 

DPP HMP resp. jím najatého subjektu/najatých subjektů. Podáváme proto 

podnět k okamžitému zamezení probíhající nezákonné činnosti žadatele, za tím 

účelem přikládáme pořízenou fotodokumentaci (vč. registračních značek vozidel 

v prostoru staveniště)  a žádáme, abychom byli neprodleně vyrozuměni o vyřízení 

tohoto podnětu v souladu s § 42 správního řádu, a to písemně, do naší datové 

schránky. Vyzýváme rovněž správní orgán, aby přistoupil k podání trestního 

oznámení na pachatele škodlivé činnosti, a to s ohledem na objektivní 

odpovědnost za škodu na straně vlastníka dotčených pozemků. 
2. Současně podáváme podnět k zahájení řízení o uložení nápravných opatření 

podle § 86 ke kompenzaci škody způsobené již provedenou vědomou nezákonnou 

činností DPP HMP resp. jím najatých subjektů. Již na tomto místě konstatujeme, 

že se hlásíme za účastníka takového řízení o uložení kompenzačních opatření. 
3. Konečně podáváme rovněž podnět k zahájení řízení o uložení sankce za 

realizovanou nezákonnou činnost, a to jakkoli je nám známo, že ukládané sankce 

nemají jakýkoli význam, ať již ve smyslu postihu nezákonné činnosti nebo její 

prevence.  
Rovněž ve věci podnětů 2) a 3) žádáme o písemné sdělení o vyřízení těchto 

podnětů.  
  
Za vyřízení podnětu nelze považovat obvyklou frašku spočívající v zastavení řízení o povolení 
kácení u dřevin, k jejichž cílenému ilegálnímu vykácení za účelem ekonomického prospěchu  
došlo, a předstírání vedení přestupkového řízení s výsledným „zametením věci pod koberec“ 
odkazem na neznámého pachatele. 
  
M. Jelínková, 
předsedkyně spolku Pankrácká společnost, z.s. 
  
Přílohy: 13 fotografií 
 















 


