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Vážená paní Matoušková,  
 

reaguji na Váš e-mail ze dne 17.12.2012, ve věci kácení dřevin na pozemku v k.ú. Vokovice v 
areálu bývalého Strnadova zahradnictví.  
 

V úvodu si Vám dovoluji vysvětlit kompetence orgánů státní správy. Ve věci ochrany živočichů 
a jejich biotopů je podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 
příslušný odbor životního prostředí MHMP. Ve věci zásahů do zeleně v ochranném pásmu 
Veleslavínského potoka, který je významným krajinným prvkem (dále jen VKP), je příslušný 
podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, odbor rozvoje 
veřejného prostoru MHMP. Odbor dopravy a životního prostředí (dále jen ODŽP) je 
kompetentní pouze k zásahům do dřevin rostoucích mimo les, které se nacházejí mimo zvláště 
chráněná území. Na otázky týkající se stavebních zásahů v areálu bývalého Strnadova 
zahradnictví Vám odpoví odbor výstavby ÚMČ Praha 6. Na dotazy týkající se zásahů do VKP a 
na biologické hodnocení lokality Vám již příslušné orgány státní správy napsaly svá stanoviska.  
 

Dále k podanému podnětu uvádíme, že pozemky bývalého Strnadova zahradnictví, jichž se Váš 
dopis týká, nejsou ve vlastnictví hl.m. Prahy – svěřeno m.č. Praha 6, ale mají soukromé 
vlastníky. Pozemek parc. č. 1109/1, k.ú. Vokovice – patří společnosti Alberga a.s. v likvidaci a 
Oakdale a.s. (ta vlastní také pozemek parc. č. 1109/7 v k.ú. Vokovice). Pro informaci Vám 
uvádím, že povolení orgánu ochrany přírody ke kácení dřevin není třeba pouze tehdy, jedná-li se 
o stromy o obvodu kmene do 80 cm měřené ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové 
porosty do celkové plochy 40 m2 za předpokladu, že nejsou součástí VKP a nacházejí se mimo 
zvláště chráněná území. Na místě bylo dne 17. prosince 2012, neprodleně po Vašem 
telefonickém oznámení, provedeno terénní šetření. Z něhož byl pořízen zápis – protokol a 
fotodokumentace. Přestože se pracovníci ODŽP na místo dostavili neprodleně, v areálu již 
kácení dřevin neprobíhalo a rovněž na místě nebyl nikdo z vlastníků pozemku ani z firmy, která 
měla kácení prováděla. Při terénním šetření nebylo zjištěno žádné poškození nebo usmrcení 
živočichů. V současné době odbor dopravy a životního prostředí situaci vyhodnocuje a 
shromažďuje podklady pro zahájení správního řízení. Závěry, vyplývající z výše uvedeného 
jednání, nelze z pochopitelných důvodů předjímat.  
 
 

Stav a zakázanou činnost v areálu průběžně kontroluje Městská policie a rovněž i pracovníci 
oddělení inspekce odboru dopravy a životního prostředí Úřadu Městské části Praha 6. Odbor 
dopravy a životního prostředí oddělení správních činností ÚMČ Praha 6 v celé věci spolupracuje 
také s českou inspekcí životního prostředí, které je v dané věci rovněž kompetentním orgánem 
státní správy.  
 
 
 

Děkujeme za Váš zájem o životní prostředí v naší městské části  
 
 
 

Ing. Dana Charvátová  

vedoucí odboru dopravy a životního prostředí 


