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Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 09.05.2019 (doručena 13.05.2019 dopisem)
Předsedkyně Spolku Srdce Řevnice, z.s. paní J. V. požadovala informaci týkající se žádosti o
dotaci č. 17/004/04320/12/000073 (dále jen „žádost o dotaci“), konkrétně zda může příjemce
dotace Město Řevnice kácet označené stromy podél dotčené cesty již nyní, jak se děje, i když
nemá povolení ke stavbě?
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 22.05.2019
Všechny pozemky, které žadatel, Město Řevnice, uvedl do své žádosti o dotaci jako místa
realizace projektu, jsou v jeho vlastnictví. Dle žadatelem doloženého zákresu projektu do
katastrální mapy je zřejmé, že těleso rekonstruované lesní cesty prochází pozemky, které jsou
v jeho vlastnictví. V žadatelem doložené projektové dokumentaci je uvedeno, že „před začátkem
stavby budou vykáceny stromy, které zasahují do tělesa lesní cesty a do odvodňovacích zařízení
lesní cesty“. Celkem se má jednat o cca 230 ks stromů. Předmětná rekonstrukce lesní cesty vede
v trase stávající lesní cesty, ale v některých úsecích návrh tuto trasu opouští – vlivem napřímení
trasy a parametrů oblouků. Z tohoto důvodu je součástí prací i kácení stromů. Z fotografií, které
byly zaslány zároveň s Vaší žádostí o poskytnutí informace dle zákona na Ministerstvo
zemědělství, není možné zjistit, na jakém pozemku a v jakém rozsahu ke zmíněnému kácení
stromů došlo (pozemek a jeho parcelní číslo nelze identifikovat).
Nutno však podotknout, že kácení dřevin v lese standardně neprobíhá na základě povolení
orgánu ochrany přírody. Jednou z možností kácení dřevin v lese je na základě lesního
hospodářského plánu, kde má vlastník lesa stanovenou maximální výši těžby, kterou nemůže
překročit. Druhou možností kácení v lese je pak na základě souhlasu odborného lesního
hospodáře, což platí pro vlastníky lesů, kteří nehospodaří podle převzaté lesní hospodářské
osnovy. Lesní zákon vlastníkovi lesa mimo jiné ukládá povinnost provádět přednostně těžbu
nahodilou (tj. zpracování vyvrácených, nemocných, poškozených nebo suchých stromů) tak, aby
se zabránilo vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů a předcházelo podmínkám pro
vznik požárů. V případě žadatele, Města Řevnic, se pak jedná o první možnost, tj. kácení dřevin
na základě lesního hospodářského plánu.
Stavební povolení ke stavbě u rekonstrukce této lesní cesty není třeba nutné, neboť žadatel
doložil stanovisko Městského úřadu Černošice (obec s rozšířenou působností) ze dne 24. 4. 2017,
v němž je uvedeno, že projekt nepodléhá stavebnímu povolení ani ohlášení.
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