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Věc: Odpověď k žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 8. 3. 2016 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí,
event. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
Ve své žádosti požadujete poskytnutí informací, „zda je ČIŽP po novele ust. § 66 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, provedené s účinností od 1. 1. 2013,
oprávněna omezit/zakázat/zastavit pravomocně povolené kácení, pokud existuje
podezření na nezákonnost povolení ke kácení.“
Dále požadujete poskytnout kopie výkladů, metodických doporučení MŽP apod., pokud
k dané otázce existují, a rovněž kopie veškeré korespondence, která mezi MŽP a ČIŽP
v této věci případně existuje.
K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
MŽP uveřejnilo ve Věstníku Ministerstva životního prostředí (ročník XIV, částka 4) výklad
výkladové komise č. 2/2014 – Výklad k možnosti omezení nebo zákazu činnosti, která by
mohla způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody podle
§ 66 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 350/2012
Sb., který naleznete na webových stránkách MŽP:
http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/4ECF356EE07F6389C1257D1000314BB8/$file/V%C4%9
Bstn%C3%ADk_04_kveten%20cerven_final.pdf
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V příloze tohoto dopisu Vám posíláme kopie veškeré korespondence, která mezi MŽP
a ČIŽP v této věci existuje, tedy dopisy mezi náměstkem pro řízení sekce ochrany přírody
a krajiny ministerstva a ředitelem ČIŽP ze dne 9. 12. 2015, č. j. 86890/ENV/15, a ze dne
22. 12. 2015, č. j. 91909/ENV/15.
Z poskytnutých dokumentů je seznatelné i stanovisko MŽP k oprávnění ČIŽP
omezit/zakázat/zastavit pravomocně povolené kácení, pokud existuje podezření
na nezákonnost povolení ke kácení.

S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková
Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR
Příloha: dle textu
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