
 

Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

Poskytnutí informací týkající se městské zeleně na pozemku parc. 1615/1 v k.ú. České 

Budějovice 4 

 

1. „Kdo, kdy a jakou formou rozhodl o likvidaci městské zeleně v katastru města na parcele  

č. 1615/1 v katastrálním území České Budějovice 4 (622222)?  

2. V důsledku jakého právního zdůvodnění došlo k rozhodnutí o likvidaci městské zeleně? 

Porost se skládal ze vzrostlých stromů, vzrostlého keřového patra a zapojených lučních 

ploch. Vykáceno bylo cca 20 metrů zapojeného a vzrostlého porostu včetně ovocných stromů 

se zralými plody.   

3. Jaká opatření jste učinili/učiníte jako vlastník předmětného pozemku k řádné správě, 

ochraně a rozvoji městské zeleně?  

4. Jakým způsobem budete postupovat v nápravě stávajícího stavu a vymáhání způsobené 

škody, která nepochybně vznikla, ať už úmyslně nebo něčí nečinností?“ 

 

Likvidace městské zeleně na uvedeném pozemku byla provedena bez souhlasu vlastníka pozemku 

a bez povolení příslušného orgánu ochrany přírody ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, majitelem sousedního pozemku. 

Statutární město České Budějovice se proto jako poškozený v uvedené věci obrátilo na Policii ČR. 

Vzhledem ke shledání, že se nejedná o trestný čin, avšak daný skutek by mohl být jiným orgánem 

posouzen jako přestupek, byla celá věc postoupena příslušnému správnímu orgánu.   

  

V uvedené věci byl majitel sousedního pozemku shledán vinným z naplnění skutkové podstaty 

přestupku dle § 87 odst. 3 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 

znění, a byla mu uložena dne 11. 8. 2017 pokuta. Obviněný z přestupku přislíbil způsobené napravit, 

a to náhradní výsadbou. Z toho důvodu s ním bude vedeno správní řízení k odstranění následků 

neoprávněných zásahů dle § 86 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 

znění, s cílem zajistit osazení pozemku po vybudování stavby a sjezdu. Nově vysazené stromy 

budou předány do správy statutárního města České Budějovice.  

 

 

 

 

 

  


