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Vážená paní ředitelko,

k dotazu Magistrátu hl. města Prahy  týkajícímu se uplatňování § 5a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále ZOPK) ve vztahu ke kácení dřevin rostoucích mimo les v souvislosti s plánovanou stavbou,  uvádíme následující. 

Obecná ochrana všech druhů ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států Evropských společenství, je zakotvena  v § 5a ZOPK, kde jsou uvedeny zakázané činnosti, které je nutno posuzovat ve vztahu k jedincům dotčených druhů (včetně druhů běžně se na území ČR vyskytujících). Jedinou výjimkou je zakázaná činnost uvedená v § 5a odst. 1 písm. d) (zákaz vyrušování), kterou je nutno posuzovat ve vtahu k populaci dotčených druhů (viz níže). Prostřednictvím všech ustanovení daných v § 5a ZOPK a § 5b ZOPK je naplňován cíl směrnice o ptácích, kterým je zachování populací druhů ptáků ve stavu příznivém z hlediska jejich ochrany v delším časovém horizontu.  

Kácením dřevin může v praxi dojít k porušení zákazů daných § 5a ZOPK, konkrétně zákazů uvedených v § 5a odst. 1 písm. a) (zákaz úmyslného usmrcování), písm. b) (zákaz úmyslného poškozování nebo ničení hnízd a vajec či odstraňování hnízd) a písm. d) (úmyslné vyrušování, pokud by šlo o vyrušování významné z hlediska cílů směrnice).  Postup v jednotlivých případech (zmiňovaných také v dopise Magistrátu hl. města Prahy) uvádíme níže.
1) Kácení dřevin s obsazenými hnízdy ptáků
Usmrcování jedinců obecně chráněných druhů ptáků je dle § 5a odst. 1 písm. a) ZOPK zakázáno. Tento zákaz není absolutní a lze ho překlenout stanovením odchylného postupu dle § 5b ZOPK, kde je mj. stanoven taxativní výčet důvodů, za nichž lze stanovit odchylný postup. Kácení dřevin z důvodu přípravy pozemku ke stavbě však žádný z těchto důvodů nenaplňuje a proto není možno pro tuto činnost odchylný postup pro usmrcování jedinců dotčených druhů ptáků stanovit. V tomto případě je nutno ke kácení dřevin přistoupit v mimo hnízdní období ptáků, kdy touto činností nedojde k porušení zákazů daných § 5a ZOPK. 

2) Kácení dřevin s neobsazenými hnízdy ptáků
S ohledem na ustanovení § 5a odst. 1 písm. b) ZOPK se domníváme, že by se mělo o odchylném postupu dle § 5b odst. 1 ZOPK (pro odstraňování hnízd nelze využít ustanovení § 5b odst. 2 ZOPK) rozhodovat vždy, pokud se jedná o funkční hnízda. Za funkční hnízda je třeba uvažovat taková, která jsou právě využívaná hnízdícími druhy či ta, na něž je známa významná  vazba  jedinců téhož druhu či jedinců jiných druhů v dalších sezonách (např. čápi, někteří dravci). Tj. např. v případě kácení dřevin s hnízdy běžných druhů pěvců, která nejsou právě využívána k hnízdění, není dle našeho názoru nutno stanovení odchylného postupu (u jedinců těchto druhů nelze hovořit o významné vazbě – nevyužívají stejná hnízda v následující sezóně či pro ně není problém postavit si v každé hnízdní sezoně nové hnízdo). 

3) Kácení stromů které bude mít za následek vyrušování jedinců obecně chráněných druhů ptáků
S ohledem na ustanovení § 5a odst. 1 písm. d) ZOPK se domníváme, že je ke kácení dřevin nutné stanovení odchylného postupu dle § 5b ZOPK pouze v případě, že by daná činnost představovala takové rušení obecně chráněných ptáků, které by bylo  významné z hlediska cílů směrnice (tj. mohlo by mít  negativní dopad na populaci daného druhu v území – např. v případě přítomnosti kolonie určitého druhu, kdy by rušením došlo ke snížení hnízdní úspěšnosti většiny párů v kolonii). V případě kácení stromů, při kterém dochází k rušení jednotlivých párů běžně v území hnízdících druhů, není dle našeho názoru stanovení odchylného postupu nutné (činnost nebude mít negativní dopad na populaci v území).  


S ohledem na zákazy uvedené v § 5a ZOPK pro upřesnění dodáváme, že pokrývají úmyslné činnosti  (ve smyslu přímého i nepřímého úmyslu). Je tedy nutno rozlišovat, zdali ten, kdo činí, ví o důsledcích svého počínání ve smyslu § 5a ZOPK  či o těchto důsledcích neví. Pokud se jedná o první případ, tj. pokud je mi známo, že by realizací činnosti došlo k porušení zákazů daných § 5a ZOPK, je možno realizovat danou činnost až po stanovení odchylného postupu dle § 5b ZOPK (rozhodnutí ve správním řízení). Druhý případ stanovení odchylného postupu nevyžaduje (např. provádění kácení porostů, ve kterých mi není známo hnízdění obecně chráněných druhů ptáků).


Rozhodování dle § 5b ZOPK ve vztahu k jiným správním řízením:

1. Pokud je  vedeno správní řízení dle § 8 ZOPK za účelem povolení kácení dřevin a zároveň správní řízení dle § 5b ZOPK o stanovení odchylného postupu, je nutno posuzovat obě řízení jako samostatná a na sobě nezávislá, tj. rozhodnutí o stanovení odchylného postupu není ve vztahu k rozhodování o povolení ke kácení dřevin předběžnou otázkou dle § 40 zákona č. 71/1967 (správní řád).

2. Pokud je kácení dřevin v souvislosti s plánovanou stavbou prováděno před vydáním stavebního povolení (na základě rozhodnutí dle § 8 ZOPK) a došlo by jím k porušení zákazů daných § 5a ZOPK, není možno toto kácení bez stanovení odchylného postupu dle § 5b ZOPK realizovat. Stanovení odchylného postupu však nemá vazbu ke stavebnímu řízení (činností, která by vedla k porušení zákazů dle § 5a ZOPK, je kácení dřevin a ne stavba jako taková ). 

3.  Pokud je kácení dřevin v souvislosti s plánovanou stavbou prováděno po  vydání stavebního povolení (na základě rozhodnutí dle § 8 ZOPK) a došlo by jím k porušení zákazů daných § 5a ZOPK, není možno toto kácení bez stanovení odchylného postupu dle § 5b ZOPK realizovat. Orgán ochrany přírody však může jako dotčený orgán státní správy v rámci stavebního řízení  upozornit na nutnost ochrany ptáků dle § 5a ZOPK a stanovit podmínky realizace záměru vylučující nutnost stanovení odchylného postupu dle § 5b ZOPK (kácení dřevin bude provedeno mimo hnízdní období ptáků apod.). Pozn. Podobně může vyloučit nutnost stanovení odchylného postupu i orgán ochrany přírody podmínkami rozhodnutí o povolení kácení dřevin dle  § 8 ZOPK.  



S pozdravem




RNDr. Alena Vopálková







