
Šetření neoprávněného kácení dřevin v Janských Lázních

Dne 3. 4. 2008 došlo v Janských Lázních pod bývalou prodejnou Konzum k pokácení 3 dřevin rostoucích mimo 
les. Prokazatelně tedy po skončení doby vegetačního klidu, tak jak její rozsah používá obvyklá správní praxe 
při řešení obdobných případů.

Nehledě k tomu, že období vegetačního klidu bylo mimořádným průběhem počasí na počátku roku 2008 
extrémně zkráceno – toto ostatně jasně vyjadřuje doporučení ministerstva životního prostředí ze sklonku 
února 2008.

Na základě sdělení dalšího svědka konkrétní pracovníci provádějící kácení neměli k dispozici žádné povolení a 
vůči dotazujícímu se projevovali vulgárně. Svědek tedy telefonicky kontaktoval dispečink Městské Policie 
Trutnov, jejíž hlídka však řešila problémy mimo dosah Janských Lázní a kontrolu proto neprovedla. Přesto však 
tento telefonát hrál svou roli při potvrzení skutečného data kácení (protistrana při následujícím dokazování 
pochopitelně tvrdila pravý opak).

Protože v souvislosti s tímto případem vydal stavební odbor MěÚ Janské Lázně pro SÚS Královéhradeckého 
kraje a.s. povolení ke kácení s platností pouze do 31. 3. 2008, zvolil jsem po ústní konzultaci s ředitelem 
Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí Hradec Králové variantu oficiálního podnětu 
k prošetření kácení. 

Forma podání (§ 37 správního řádu)

Platné znění správního řádu předepisuje náležitosti, které každé podání musí obsahovat. Fyzická osoba uvede 
v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování. ČIŽP  
pro účely vyřizování podnětů nebo stížností nepožaduje datum narození. Právnická osoba uvede v podání svůj  
název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj  a adresu sídla, popř. jinou adresu pro  
doručování. Nejúčinnějším způsobem podání podnětu či stížnosti je podání písemnou formou s přiloženou 
fotodokumentací (videozáznamem) či osobním podáním na jakémkoli pracovišti ČIŽP. Stížnost i podnět je  
možné podat i telefonicky, pak je ale třeba dodatečně potvrdit podání také písemně. Podněty a stížnosti lze  
podávat i v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

S podezřením na neoprávněné kácení se veřejnost může obrátit rovněž na telefonní číslo 731405072.

Podnět jsem odeslal 7. 4. 2008:

Česká inspekce životního prostředí
oblastní inspektorát Hradec Králové
oddělení ochrany přírody
Resslova 1229
500 02  Hradec Králové

Na základě našeho telefonického rozhovoru zasílám podnět k     prošetření  :
Lokalita: Janské Lázně; p. p. č. 4/2; k. ú. Janské Lázně
Kácení skupiny dřevin mimo les (2x jírovec maďal, 1x lípa srdčitá)

http://www.ekolist.cz/zprava.shtml?x=2078994


Pověřená inspektorka ČIŽP po místním šetření uvedla, že je třeba zajistit svědecké výpovědi minimálně dvou 
svědků. 

Zde vidím samozřejmě zásadní problém – řada občanů, v okamžiku, kdy jim bude oznámeno, že druhá strana 
v zájmu transparentnosti projednávání bude pochopitelně znát jejich totožnost, jak se říká „stáhne ocas“. 
Případný podnět vyšumí prázdna. 

Příslib svědectví druhého svědka se mi podařilo zajistit – nebudu jmenovat (rád bych, ale nekonzultoval jsem 
s ním uveřejnění této informace).

Výpověď se uskutečnila v předem dohodnutém termínu 25. 6. 2008 v 9:00 hod. na Městském úřadu Janské 
Lázně. Technicko-hospodářský odbor (stavební úřad) MěÚ zajistil pro projednání místnost.

Výsledkem šetření uvedeného podnětu je, že subjektu provádějícímu kácení bylo 
prokázáno jednání v rozporu se zákonem a řízení bylo zakončeno pravomocnou 

pokutou.



Přikládám i fotografie, které ovšem sami o sobě jako důkazní materiál při vlastním dokazování nestačily.
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