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Subject: RE: Strnadovo zahradnictvi - Veleslavinky potok 
 
 
Vážená paní  Matoušková ,  

váš podnět bereme na vědomí a  sdělujeme Vám následující. Kácení dřevin podléhá povolení 
ke kácení  dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb.   o ochraně přírody a krajiny, pouze pokud se jedná 
o nadlimitní dřeviny. Limit pro kácení dřevin rostoucích mimo les bez povolení je obvod do 
80 cm měřený ve výčetní výšce 130 cm nad zemí, za podmínky že se nevyskytují ve 
významném krajinném prvku (§ 8 vyhláška 395/1992 Sb.).  

Dále k danému podnětu uvádíme, že příslušným správní orgánem ochrany přírody je v dané 
kompetenci odbor životního prostředí na městské části Prahy 6. Úřad městské části vydává 
rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les, případně přijímá oznámení o kácení dle § 8 
odst. 2., a to všude mimo zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma.  

Případným sankčním orgánem (pokud jde o nepovolené kácení atd.) je tedy opět úřad městské 
části.  

Na místě bylo v úterý 18.12. 2012 provedeno místní šetření Ing. Karneckým z odboru rozvoje 
veřejného prostoru (RVP). V rámci šetření bylo zjištěno, že kácení bylo provedeno až k hraně 
vodního toku - Veleslavínského potoka. Správce vodního toku, kterým je výše zmíněný RVP, 
upozorní subjekt ,  který kácení provedl,  o příslušných povinnostech .  

Ohledně biologického hodnocení lokality Vám sdělujeme, že orgán ochrany přírody  nemá v 
současné době poznatky pro danou lokalitu z hlediska výskytu zvláště chráněných druhů 
živočichů a rostlin. Data o výskytu chráněných druhů a jejich biotopové nároky jsou orgánu 
ochrany přírody v omezené míře známá z úřední činnosti, přičemž předmětná  plocha  
nevykazuje znaky takovýchto lokalit.  

Orgánu ochrany přírody není blíže známo plánované využití lokality, respektive nebyl 
předložen žádný projekt ze kterého by se tak dalo odvozovat. Biologické hodnocení lokality 
dle § 67 zákona se nezdá  být v rámci lokality  v dané chvíli  účelné  a bude také odvislé od 
konkrétního záměru. V současné nám není znám žádný konkrétní záměr na daných 
pozemcích.  

Plocha ZMK by dle našeho názoru měla zůstat bez významnějšího zásahu, aby nedocházelo k 
oslabování eklogicko-stabilizační funkci vodního toku. Vymezení ploch v územním plánu a 
kontrola (povolování) staveb v rámci různých funkčních ploch není v kompetenci odboru 
životního prostředí MHMP,  ale příslušných stavebních úřadů.  

S pozdravem  

Ing. Ivan Bednář 
vedoucí odd.ochrany přírody a krajiny 
odboru životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
tel: (+420) 236 004 427) 

 


