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Odpověď na podnět ve smyslu ustanovení § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, oddělení ochrany přírody
(dále jen „inspekce“ nebo „ČIŽP“), jako orgán státní správy ochrany přírody podle § 75 odstavce
(1) písmene g) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), příslušný podle § 80 zákona č. 114/1992 Sb., provedla
šetření Vašeho podnětu ze dne 30.5.2017 na prošetření průběhu revitalizace na Milíčovských
kopcích na Praze 11. Obsahem podnětu je nesouhlas s výsledkem kontroly ze strany ČIŽP (Protokol
o kontrole č.j.: ČIŽP/41/OOP/1705581.001/17/PMH ze dne 17.5.2017). Podnět je u ČIŽP veden
pod číslem případu 1705581.
Při zjišťování okolností daného případu inspekce ověřila, že v roce 2014 Městská část Praha
Újezd podala v rámci operačního programu Praha - Konkurenceschopnost žádost o dotaci na akci
Územní terénní útvar Milíčov (ÚTUM) „Revitalizace poškozených a nevhodně využívaných
zelených ploch“. Tato dotace nebyla přidělena. Součástí podané žádosti bylo též stanovisko
Magistrátu hlavního Prahy, Odboru životního prostředí Szn S-MHMP-0266186/2014/1/OZP/VI ze
dne 17.3.2014, ve kterém je uvedeno, že uvedený záměr nemůže mít vliv na evropsky významné
lokality ani ptačí oblasti a nevyžaduje posouzení dle zákona č.100/2001 Sb., v platném znění. V
závěru je konstatováno, že toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani
příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Inspekce prověřila, že Územní terénní útvar Milíčov
(dále také „Milíčovské kopce“) se nachází v ochranném pásmu přírodní památky Milíčovský les a
rybníky a před vlastním kácením mělo být Magistrátem hlavního města Prahy vydáno povolení ke
kácení dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. Toto nebylo ze strany Městské části Praha Újezd
dodrženo a v rozporu s ustanovením § 76 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. vydal povolení ke kácení
Úřad městské části Praha Újezd. Konkrétně se jedná o rozhodnutí č.j. 01392/2016 ze dne 5.12.2016
(nabytí právní moci dne 16.1.2017). Na vzniklou situaci nebyly však kompetentní orgány včas
upozorněny a v období od 9. února do konce března 2017 proběhlo na základě výše uvedeného
rozhodnutí vlastní kácení.
Dne 8.6.2017 provedla ČIŽP za pomoci pásma přesné přeměření vykácených průseků v
zapojených keřových porostech. Na místě zjistila, že kácení proběhlo nad rámec dotčeného
rozhodnutí, jak uvádíte v dokumentu s názvem „Poznámky k rozdílům mezi původním plánem
Revitalizace Milíčovských kopců z jara 2014 a dosavadní realizací spolu se srovnáním s Povolením
ke kácení ze dne 5.12.2016“. Při prvním šetření dne 17.5.2017 provedla vzhledem k časové
náročnosti přesného přeměření 30 průseků na kopcích o rozloze 12 ha a s ohledem na výše uvedené
rozhodnutí, pouze hrubý odhad vykácené plochy. K tomuto hrubému odhadu inspekce přistoupila i
z důvodu, že smyslem provedených průseků v rozsáhlých zapojených porostech dřevin keřového
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charakteru bylo umožnění kontroly dotčeného území ze strany městské policie (před provedením
zásahu byly Milíčovské kopce hojně obývané bezdomovci, kteří je znečišťovali odpadem). Dále
měl provedený zásah umožnit realizaci pěstebních zásahů (probírka) v zapojených porostech dřevin
charakteru mladého lesa, kam před tím nebyl umožněn přístup. Průseky mají dle posledního zjištění
inspekce větší rozsah než umožňuje povolení.
Závěr:
Inspekce ověřila, že Územní terénní útvar Milíčov (ÚTUM) je součástí ochranného pásma
přírodní památky Milíčovský les a rybníky. Na základě ustanovení § 77 a odst. 3 zákona č.
114/1992 Sb. měl povolení ke kácení dřevin dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. vydávat
Magistrát hlavního města Prahy a nikoliv Úřad městské části Praha Újezd. Jedná se o porušení § 76
odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. a inspekce na toto pochybení upozorní příslušné orgány státní
správy. V době, kdy bylo kácení prováděné existovalo nicméně pravomocné povolení. Na kácení
jako takové nelze pohlížet jako na protiprávní jednání. Zároveň inspekce konstatuje, že zjištěný
rozsah kácení je větší, než je uvedeno v neoprávněně vydaném, ale v době kácení již pravomocném
rozhodnutí. Jedná se tedy o porušení ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., a s tím, kdo
realizoval kácení, bude zahájeno správní řízení.

RNDr. Jindřich Novák Ph.D.
vedoucí oddělení ochrany přírody
ČIŽP OI Praha

Rozdělovník:
Obdrží prostřednictvím e-mailu:
Romana Jandourková, Proutěná 425/32, Praha 4 – Újezd u Průhonic, e-mail: jandourkova@email.cz
Spis ČIŽP

2/2

