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Vážený pan

Poskytnutí informace k žádosti ze dne 22.11.2021
Vážený pane doktore,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 22.11.2021 doručena
prostřednictvím podatelny Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“). Protože Vaše
žádost obsahovala veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla takto ÚMČ BS
přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste požadoval poskytnutí scanu znaleckého posudku, žádosti o kácení a odůvodnění
týkající se kácení dřevin vedle objektu Rybářská 17, Brno (p. č. 876/2 a 876/7 v k. ú. Staré Brno).
Za účelem řádného vyřízení Vaší žádosti jsme žádost předali Odboru životního prostředí ÚMČ BS,
který Vám sděluje, že k žádosti o povolení kácení dřevin nebyl přiložen znalecký posudek a nebyl
ani zadán ze strany úřadu. Odůvodnění, o nějž žádáte, je součástí rozhodnutí o povolení kácení, které
Vám společně s žádostí zasíláme v příloze tohoto přípisu.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona
v zákonné lhůtě.
S pozdravem

Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed
Přílohy:
- Žádost o povolení kácení dřevin ze dne 22.04.2021 (3 str.)
- Rozhodnutí o povolení kácení dřevin ze dne 19.05.2021 (2 str.)
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ROZHODNUTÍ
Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Odbor životního prostředí (dále jen odbor ŽP) jako
věcně a místně příslušný správní orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu § 61 odst. 1) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu § 76 odst. 1 písm. a) zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o ochraně
přírody), a ve smyslu ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád), a ve smyslu čl. 22 odst. 2 písm. c) vyhlášky Statutárního
města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl
v řízení vedeném o žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, kterou podal dne
22.4.2021 žadatel, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova 687/24, 602 00
Brno, (IČ) 75151499 a po zhodnocení všech shromážděných podkladů rozhodnutí ve smyslu odst. 1
§ 8 zákona o ochraně přírody
povoluje
Krajskému ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova 687/24,
602 00 Brno, IČ:
75151499 skácet 2ks borovice černé (Pinus nigra) o obvodu kmene 106 a 102 cm na pozemku p.č.
876/2 Staré Brno. Jedná se o v situačním zákresu žádosti strom vyznačený nejblíže k ulici Rybářská
a strom nejdále od ul. Rybářská ve skupině pěti stromů podél budovy. Kácení bude provedeno
v době vegetačního klidu (cca 1.11.-31.3.).
A dále
nepovoluje
kácení 2ks borovice černé (Pinus nigra) o obvodu kmene 95 a 115 cm na pozemku p.č. 876/2 Staré
Brno.
Odůvodnění:
Řízení bylo zahájeno dne 22.4.2021 na základě žádosti podané na odbor ŽP, důvodem bylo
umístění v těsné blízkosti administrativní budovy, kdy dochází k poškozování fasády a střechy
objektu.
Předmětné stromy rostou v těsné blízkosti administrativní budovy OO Policie ČR, Brno na
ul. Rybářská. Koruny zasahují nad střechu objektu a větvemi zasahují do fasády. Konflikt
s budovou je především u dvou stromů tj. stromu nejblíže k ulici Rybářská a stromu nejdále od
ulice. Pata těchto stromů je zároveň nejblíže k fasádě objektu. V případě redukce koruny těchto
dvou stromů, tak aby nedocházelo ke kontaktu s fasádou, by vedlo k výraznému zásahu a narušení
jejich habitu. Z toho důvodu bylo po zhodnocení funkčního a estetického významu těchto stromů
z důvodu nevhodného stanoviště rozhodnuto o povolení jejich skácení. Kácení bylo v souladu s §5
vyhlášky č. 189/2013 Sb. O ochraně dřevin a povolování jejich kácení umožněno v době
vegetačního klidu (cca 1.11.-31.3.). Zbývající stromy nepředstavují z hlediska konfliktu s budovou
bezprostřední riziko, případně je možná mírná redukce koruny pro dosažení požadovaného cíle.

-2Proto v daném případě nebyl shledán závažný důvod k jejich pokácení a toto nebylo povoleno.
Vzhledem k tomu, že v lokalitě není z prostorových důvodů možná nová výsadba a část ze skupiny
stromů zůstane na místě zachována, nepovažuje orgán ochrany přírody za nutné uložení náhradní
výsadby.
Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 a 82 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho
doručení, a to podáním učiněným u Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, odboru životního
prostředí k Magistrátu města Brna, odboru životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno.
Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastník dostal jeden stejnopis a jedno
vyhotovení zůstalo správnímu orgánu.
Mgr. Zbyněk Hrnčíř
vedoucí odboru životního prostředí
Za správnost vyhotovení: Ing. Jaroslav Prudík
Rozhodnutí obdrží:
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova 687/24, 602 00 Brno
Na vědomí:
Odbor životního prostředí MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno
Česká inspekce životního prostředí OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno

