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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím  

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 23. 4. 2018 Vaši žádost 

o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací o smrkovém lese napadeném 

kůrovcem v Pečkách. Ve své žádosti požadujete poskytnout tyto informace: 

1. vzhledem k tomu, že letos začalo teplé jarní počasí velmi brzo, zajímá mne zda a na 

kdy vyhlásilo MŽP termín ukončení vegetačního klidu 

2. prosím o sdělení nejpozdějšího data, kdy je možné letos kácet dřeviny, aniž by byla 

poškozena hnízda ptáků včetně hnízd v dutinách stromů, které jsou určeny ke kácení 

z důvodu napadení kůrovcem nebo nedošlo vyrušování ptáků během hnízdění, 

rozmnožování a odchovu mláďat. V této lokalitě se u nás údajně vyskytují malé druhy 

sov, netopýři, strakapoudi atd. 

3. prosím o informaci, zda nedošlo ze strany odboru ŽP MÚ Pečky k pochybení, když 

naplánovalo kácení těchto dřevin na druhou polovinu dubna 2018, kdy je velmi teplé 

počasí a kdy je hnízdění ptáků v plném a nikoliv na dřívější dobu. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad 1) MŽP upozornilo na končící období vegetačního klidu uveřejněním aktuality na svých 

webových stránkách dne 26. 3. 2018 a zároveň doporučilo v souladu s vyhláškou 

č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, provádět nezbytné 

kácení dřevin v tomto období. 

 

Ad 2) Období, ve kterém je možno dřeviny kácet, není právní úpravou pevně stanoveno. 

Ve vyhlášce č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, je 



 
 

 

2/2 

 

 

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, (+420) 26712-1111, www.mzp.cz, info@mzp.cz 

zakotveno doporučující ustanovení § 5, ze kterého vyplývá, že kácení dřevin se 

provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu, kterým se rozumí období 

přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. Je skutečností, že 

kácení dřevin mimo období vegetačního klidu přináší vyšší rizika dotčení dalších 

zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Přesto 

však nelze kácení dřevin mimo období vegetačního klidu z objektivních důvodů 

zcela vyloučit (např. kácení stromů se sníženou provozní bezpečností, napadených 

škůdci apod.) 

 

Ad 3) Ze strany odboru výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy Městského 

úřadu Pečky nedošlo vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a stavu stromů, 

o jejichž kácení bylo žádáno (suché stromy a stromy se silně narušeným 

zdravotním stavem), vydáním předmětného povolení ke kácení k porušení zákona. 

V potaz bylo vzato i vyrozumění České inspekce životní prostředí, Oblastního 

inspektorátu Praha ČIŽP/41/2017/3006 z 25. 10. 2017 k Vašemu podnětu 

k prošetření možného protiprávního jednání při revitalizaci parku v Pečkách, 

ze kterého vyplývá, že ze strany ČIŽP nebylo zjištěno porušení platné legislativy. 

MŽP pouze příslušný orgán ochrany přírody ústně upozornilo na nezbytnost provést 

zásah maximálně citlivě vzhledem k hnízdnímu období ptáků a na nezbytnost 

včasné asanace kůrovcem napadených stromů. 

 

S pozdravem 

 

Bc. Petra Roubíčková 
      vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR 

         podepsáno elektronicky 
 
 


