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ÚVOD 
 

Občanské sdružení NESEHNUTÍ Brno, stejně jako řada dalších ekolo-
gických sdružení (Veronica, Děti Země Brno ad.), se v Brně dlouho-
době potýkají s překážkami, které vyvstávají při účasti těchto or-
ganizací v rozhodovacích procesech týkajících se ochrany životního 
prostředí. Nejčastěji se tak děje při jejich aktivní účasti 
v rámci územního řízení, řízení o kácení dřevin či při poskytování 
informací (ze strany odpovědných úřadů). Ze strany veřejnosti  
i občanských sdružení panuje pocit o častém obcházení, či přímo 
porušování zákonů ze strany příslušných úřadů. 
Abychom zjistili do jaké míry je tento pocit oprávněný, či mylný, 
k jakým nejčastějším pochybením v komunikací mezi občanskými sdru-
ženími a úřady dochází, rozhodli jsme se realizovat následný vý-
zkum. Jeho cílem bylo nejen identifikovat problematické okruhy 
v dané oblasti účasti občanských sdružení v rozhodovacích proce-
sech, ale také v komunikaci se zástupci státní správy a samosprávy 
se pokusit přispět k řešení existujících problémů. 
 
Realizátor výzkumu: NESEHNUTÍ Brno, o. s. 
 
Termín provádění výzkumu: 
I. fáze (monitoring úřadů) 15. 3. 2006 – 15. 10. 2006 
II. fáze (odpovědi na žádost o informace) 27. 12. 2006 – 21. 3. 2007 
 
Území výzkumu: Brno 
 
Metoda: k termínu 14. 3. 2006 byly osobně doručeny, či zaslány do-
poručeně poštou 27 úřadům brněnských městských částí (jejich sta-
vebním úřadům a orgánům ochrany přírody) generální žádosti dle 
zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (viz příloha 1).* 
Pro srovnání jsme generálními žádostmi obeslali také příslušné 
(nadřízené) odbory Magistrátu města Brna (2 odbory) a Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje (2 odbory). Do 15. 10. 2006 probíhalo 
sledování, jakým způsobem plní příslušné obeslané odbory svojí zá-
konnou povinnost informovat naše občanské sdružení o zahajovaných 
řízeních, při kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a 
krajiny. Po skončení monitoringu jsme obeslali všechny sledované 
instituce s žádostí o informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svo-
bodném přístupu k informacím (viz. příloha 2), kterou jsme zjišťo-
vali jednak míru plnění informačních povinností ze strany úřadů a 
také jejich vlastní údaje o zahajovaných řízeních, při kterých mo-
hly být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Na závěr jsme 
získaná data vyhodnotili. 
 
Způsoby komunikace: komunikace se sledovanými úřady probíhala nej-
častěji poštou (většinou formou doporučených zásilek), e-mailem či 
faxem. 

                                                 
* některé úřady mají na agendu stavebních úřadů i na agendu ochrany životního 
prostředí vyčleněn stejný odbor 
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ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ 
 

1) účast občanských sdružení v územních řízeních dle zákona  
č. 50/1976 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu 
 
Ve sledovaném období platil pro stavební úřady nový správní řád -  
zákon č. 500/2004 Sb., a zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánovaní 
a stavebním řádu (dále jen stavební zákon). Oslovené stavební úřa-
dy (dále jen SÚ) jsou příslušné k vykonávání své činnosti dle 
ustanovení § 117 odst. 1 písm. d) stavebního zákona a vyhlášky 
Statutárního města Brna č. 20/2001. Povinnost úřadů informovat ob-
čanská sdružení, která o to předepsanou formou požádají, plyne z § 
70, odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. Účast v územních a stavebních 
řízení pro občanská sdružení vyplývá z § 34 odst. 3 a § 59 odst. 1 
písm. c) zák. č. 50/1976 Sb. (platného v době provádění monitorin-
gu). 
 
Agendou stavebních úřadů se z 29 úřadů městských částí zabývá 27 
úřadů (v městské části Brno-Kníničky je touto agendou pověřen SÚ 
z Brno-Bystrce a za Brno-Jehnice vyřizuje příslušnou agendu SÚ  
Brno-Královo Pole).  
 
Brno-jih 
NESEHNUTÍ oznámil příslušný SÚ dvě zahájená územní řízení. 
V odpovědi na žádost o informace (ze strany úřadu odpověď nedato-
vána) však uvádí, že zahájil pouze jedno správní řízení, při kte-
rém by mohly být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné 
zákonem č. 114/1992 Sb. O tomto řízení úřad, dle svého vyjádření, 
informoval občanská sdružení. Uvedená oznámení o zahájení řízení 
obsahovala všechny zákonné náležitosti.  
 
Brno-Řečkovice 
SÚ dle svojí evidence nevedl žádné správní řízení, na které by se 
vztahovala povinnost informovat občanská sdružení dle zákona č. 
114/1992 Sb.  
 
Brno-Komín 
SÚ dle svojí evidence nevedl žádné správní řízení, na které by se 
vztahovala povinnost informovat občanská sdružení dle zákona č. 
114/1992 Sb. Tuto povinnost však vykládá pouze jako povinnost in-
formovat o řízeních podléhajících zákonu č. 114/1992 Sb. a nezmi-
ňuje se o řízeních vedených dle stavebního zákona, ovšem s možným 
dotčením zájmů ochrany přírody a krajiny. 
 
Brno-Bystrc 
SÚ dle své evidence nevedl žádné správní řízení, na které by se 
vztahovala povinnost informovat občanská sdružení dle zákona č. 
114/1992 Sb.  
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Brno-Královo Pole 
SÚ ve své odpovědi na žádost o informace neuvádí ani počet vede-
ných řízení, ani počet řízení, která oznámil občanským sdružením. 
Uvádí, že se na něj nevztahuje povinnost vést takovouto evidenci. 
Dále pouze konstatuje, že občanská sdružení NESEHNUTÍ a Veronica 
byla účastna jednoho stavebního řízení. Dle evidence NESEHNUTÍ ne-
informoval SÚ ani o jednom zahajovaném řízení. Zahájení jednoho 
řízení, jehož se obě občanská sdružení účastnila, bylo úřadem 
oznámeno až po přihlášení účastníka NESEHNUTÍ a navíc se konalo 
mimo sledované období od 15. 3. – 15. 10. 2006. 
 
Brno-střed 
SÚ dle svojí evidence nevedl ve sledovaném období žádné správní 
řízení na, které by se vztahovala povinnost informovat občanská 
sdružení dle zákona č. 114/1992 Sb. Dle evidence NESEHNUTÍ však ve 
sledovaném období SÚ oznámil zahájení minimálně jednoho stavebního 
řízení. 
 
Brno-sever 
SÚ dle své evidence vedl jedno správní řízení, které také oznámil 
občanským sdružením. Obdržené oznámení o zahájení řízení obsahova-
lo všechny zákonné náležitosti. 
 
Brno-Židenice 
SÚ dle své evidence nevedl žádné správní řízení na, které by se 
vztahovala povinnost informovat občanská sdružení dle zákona č. 
114/1992 Sb.  
 
Brno-Starý Lískovec 
SÚ dle své evidence zahájil ve sledovaném období 1 územní řízení, 
o kterém také informoval o. s. NESEHNUTÍ. Přestože občanské sdru-
žení neoznámilo svoji účast v řízení, obdrželo územní rozhodnutí. 
SÚ také zařadil o. s. NESEHNUTÍ mezi DOSS a navrhovatelé jednotli-
vých správních řízení tak po o. s. NESEHNUTÍ vyžadovali předběžná 
vyjádření k záměrům pro účely územního řízení. Díky komunikaci me-
zi občanským sdružením a SÚ byl tento problém v průběhu sledované-
ho období odstraněn. 
 
Brno-Bohunice 
SÚ oznámil jedno zahájení územního řízení. Jelikož však nereagoval 
na žádost o informace a nejsou k dispozici údaje o jeho vlastní 
evidenci, není možnost udělat porovnání s evidencí SÚ a zjistit 
kolik řízení ve sledovaném období vedl. 
 
Brno-Kohoutovice 
SÚ ve své odpovědi ze dne 10. 1. 2007 na žádost o informace uvádí, 
že ve sledovaném období vydal tři rozhodnutí (počet zahajovaných 
řízení neuvádí). Dle evidence o. s. NESEHNUTÍ informoval o 3 zahá-
jených územních řízeních. Obdržená oznámení o zahájení řízení ob-
sahovala všechny zákonné náležitosti. 
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Brno-Žabovřesky 
SÚ ve své odpovědi ze dne 3. 1. 2007 na žádost o informace uvádí, 
že ve sledovaném období vedl 3 stavební řízení, jejichž zahájení 
oznamoval pouze veřejnou vyhláškou. Dle evidence o. s. NESEHNUTÍ 
neinformoval SÚ občanská sdružení ani o jednom ze zahajovaných ří-
zení, čímž porušil zákon o ochraně přírody a krajiny.. 
 
Brno-Žebětín 
SÚ neoznámil žádné řízení a není možné ani ověřit, jestli nějaké 
řízení vedl, neboť nereagoval na žádost o informace. 
 
Brno-Jundrov 
SÚ neoznámil žádné řízení a není možné ani ověřit, jestli nějaké 
řízení vedl, neboť nereagoval na žádost o informace. 
 
Brno-Bosonohy 
SÚ ve své odpovědi ze dne 8. 1. 2007 na žádost o informace uvádí, 
že ve sledovaném období nevedl žádná řízení, na něž by se vztaho-
vala povinnost plynoucí ze zákona č. 114/1992 Sb. Z evidence o. s. 
NESEHNUTÍ ale vyplývá, že příslušný SÚ minimálně jedno takové ří-
zení vedl a SÚ o něm občanská sdružení informoval. 
 
Brno-Nový Lískovec 
SÚ ve své odpovědi ze dne 12. 1. 2007 na žádost o informace uvádí, 
že ve sledovaném období zahájil 8 správních řízeních, o kterých 
také informoval v souladu s § 70 zákona č. 114/1992 Sb. Jedná se 
pouze o řízení o kácení dřevin rostoucích mimo les dle zákona č. 
114/1992 Sb.(viz část dvě). Dle evidence o. s. NESEHNUTÍ nebylo ve 
sledovaném období úřadem oznámeno žádné řízení zahájené a vedené 
dle stavebního zákona. 
 
Brno-Líšeň 
SÚ ve své odpovědi ze dne 12. 1. 2007 uvádí, že zahájil 12 správ-
ních řízení, o kterých také informoval v souladu s § 70 zákona č. 
114/1992 Sb. Jedná se pravděpodobně pouze o řízení o kácení dřevin 
rostoucích mimo les dle zákona č. 114/1992 Sb. (viz část dvě). Dle 
evidence NESEHNUTÍ nebylo ve sledovaném období úřadem oznámeno 
žádné řízení zahájené a vedené dle stavebního zákona. 
 
Brno-Medlánky 
SÚ dle své evidence zahájil ve sledovaném období 2 správní řízení, 
o kterých také informoval v souladu s § 70 zákona č. 114/1992 Sb. 
Jednalo se však pouze o řízení o kácení dřevin rostoucích mimo les 
dle zákona č. 114/1992 Sb. (viz část dvě). Dle evidence o. s. 
NESEHNUTÍ nebylo ve sledovaném období úřadem oznámeno žádné řízení 
zahájené a vedené dle stavebního zákona. 
 
Brno-Tuřany 
SÚ ve své odpovědi ze dne 19. 1. 2007 na žádost o informace uvedl, 
že ve sledovaném období nevedl žádné řízení, při kterém by mohly 
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být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. O. s. NESEHNUTÍ také 
nebylo o žádném takovém řízení informováno. 
 
Brno-Chrlice 
Ve své odpovědi na žádost o informace ze dne 10. 1. 2007 SÚ uvedl, 
že ve sledovaném období zahájil 4 správní řízení. Dle evidence o. 
s. NESEHNUTÍ byla občanským sdružením oznámena tato 4 zahájená ří-
zení. Obdržená oznámení o zahájení řízení obsahovala všechny zá-
konné náležitosti. 
 
Brno-Černovice 
SÚ ve své odpovědi ze dne 22. 1. 2007 na žádost o informace uvedl, 
že ve sledovaném období nevedl žádné řízení, při kterém by mohly 
být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. O. s. NESEHNUTÍ také 
nebylo o žádném takovém řízení informováno. 
 
Brno-Slatina 
Příslušný technický odbor vykonávající agendu stavebního úřadu po-
stoupil žádost o informace Referátu životního prostředí. Nereago-
val ani na opakovanou žádost o informace. Nelze tedy zjistit, 
jestli v daném období vedl nějaká řízení. Z evidence o. s. 
NESEHNUTÍ vyplývá, že naše občanské sdružení nebylo o žádném říze-
ní informováno. 
 
Brno-Maloměřice a Obřany 
SÚ ve své odpovědi ze dne 5. 1. 2007 na žádost o informace uvedl, 
že ve sledovaném období nevedl žádné řízení, při kterém by mohly 
být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. O. s. NESEHNUTÍ také 
nebylo o žádném takovém řízení informováno. 
 
Brno-Vinohrady 
SÚ ve své odpovědi ze dne 27. 12. 2006 na žádost o informace uve-
dl, že ve sledovaném období nevedl žádné řízení v působnosti úseku 
ŽP. Z odpovědi není ovšem jasné, zda příslušný úřad nevedl řízení 
podléhající režimu stavebního zákona, ovšem s možným dotčením zá-
jmů ochrany přírody a krajiny. O. s. NESEHNUTÍ nebylo o žádném ta-
kovém řízení ze strany úřadu informováno. 
 
Brno-Útěchov 
SÚ ve své odpovědi ze dne 29. 12. 2006 na žádost o informace uve-
dl, že ve sledovaném období nevedl žádné řízení, při kterém by 
mohly být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. O. s. NESEHNUTÍ 
také nebylo o žádném takovém řízení informováno. 
 
Brno-Ivanovice 
Z písemné komunikace se stavebním úřadem vyplynulo, že tento, dle 
své vlastní evidence, ve sledovaném období nezahájil žádné řízení, 
při kterém by mohly být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. 
O. s. NESEHNUTÍ také nebylo o žádném takovém řízení informováno. 
Z odpovědi SÚ (viz příloha č. 3) ze dne 21. 2. 2007 ale vyplývá, 
že SÚ považuje za řízení, kde mohou být dotčeny zájmy ochrany pří-
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rody a krajiny pouze řízení vedená v režimu zákona č. 114/1992 
Sb., které ovšem pro MČ Brno-Ivanovice vede ÚMČ Brno-Řečkovice a 
Mokrá Hora. Nezapočítává tudíž řízení vedená dle stavebního záko-
na, při kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. 
 
Brno-Ořešín 
SÚ neoznámil žádné řízení a není možné ani ověřit, jestli nějaké 
vedl, neboť nereagoval na žádost o informace. 
 
Magistrát města Brna 
Odbor územního a stavebního řízení (OÚSŘ) ve své odpovědi ze dne 
4. 1. 2007 uvádí, že jako odvolací orgán nezahájil ve sledovaném 
období žádné řízení, při kterém by mohly být dotčeny zájmy ochrany 
přírody a krajiny. O. s. NESEHNUTÍ také nebylo o žádném takovém 
řízení informováno. 
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje 
Odbor územního plánování a stavebního řádu ve své odpovědi ze dne 
4. 1. 2007 uvádí, že ve sledovaném období žádné řízení, při kterém 
by mohly být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny nezahájil. O. 
s. NESEHNUTÍ také nebylo o žádném takovém řízení informováno. 
 
Závěr 
Z oslovených 27 stavebních úřadů (SÚ) městských částí města Brna 
(ÚMČ) informace alespoň o jednom zahajovaném územním, či stavebním 
řízení poslalo pouze 7 z nich. Většina stavebních úřadů neoznamo-
vala zahájení řízení vedených dle stavebního zákona, při kterých 
mohly být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, přestože proka-
zatelně (např. dle svého vlastního vyjádření, či dle evidence  
o. s. NESEHNUTÍ) taková řízení vedly. Např. SÚ ÚMČ Brno-Žabovřesky 
vedl dle vlastních informací tři taková stavební řízení, o kterých 
informoval pouze veřejnou vyhláškou a občanská sdružení neobesí-
lal. SÚ Brno-střed dle vlastní evidence nevedl žádné řízení, při 
kterém by byly dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, přestože 
minimálně jedno takové řízení oznámil občanskému sdružení. Obdobné 
rozpory v evidenci zahajovaných řízení měly i další úřady (např. 
Brno-jih, Bosonohy ad.). 
Oproti tomu např. SÚ ÚMČ Brno-Starý Lískovec oznamoval veškerá za-
hajovaná řízení a to tak, že o. s. NESEHNUTÍ Brno zařadil mezi do-
tčené orgány státní správy (DOSS) a vyžadoval od investorů, na je-
jichž žádost byla daná územní či stavební řízení zahájena, 
doložení závazného stanoviska od občanského sdružení.  
Největším problémem, který se při provádění výzkumu naplno proje-
vil (a který také znemožnil číselné hodnocení stavebních úřadů) je 
především vztah stavebních úřadů k zákonu č. 114/1992 Sb. a povin-
nostem z něj vyplývajících. Některé SÚ (např. Brno-Ivanovice, Br-
no-Slatina) se podněty, ve kterých je zmínka o tomto zákonu, neza-
bývají, či je automaticky postupují odborům, či referátům ochrany 
ŽP a to i v případě, že dané podněty se týkají agendy stavebních 
úřadů a jsou těmto úřadům přímo adresovány. Pro zdůvodnění svého 
postupu používají argumentaci, že stavební úřady nejsou „…orgánem 
věcně příslušným k vyřizování agendy podle zák. č. 114/1992 Sb.“ 
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(viz příloha č. 3 – dopis z Ivanovic zde dne 21. 2. 2007) a tudíž 
se na ně dle jejich názoru nevztahují ani povinnosti z tohoto zá-
kona vyplývající.  
Zásadním, z hlediska postupu stavebních úřadů, je také jejich vý-
klad pojmu „mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny“, 
jak o něm mluví zákon č. 114/1992 Sb. Oproti výkladu uvedenému 
v příloze č. 4, zastává většina úřadů stanovisko, že zájmy přírody 
a krajiny nejsou dotčeny, nejsou-li dotčeny subjekty definované v 
§ 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. Stejně tak některé úřady ne-
zvažují za možné dotčení zájmů ochrany přírody a krajiny zdůvodňu-
jící účast ekologických občanských sdružení v řízeních v případě, 
že se k záměru kladně vyjádřil odbor ochrany životního prostředí 
(v případě Brna odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města 
Brna). Tímto účelovým výkladem zákona, omezujícím účast veřejnosti 
v rozhodovacích procesech, si lze vysvětlit, jak je možné, že 19 
SÚ (tedy plných 70%) neoznámilo za dobu 7 měsíců vedení žádného 
řízení, při kterém by mohly být dotčeny zájmy ochrany přírody a 
krajiny. Vzhledem k rozsahu a skladbě území, které spravuje těchto 
70% stavebních úřadů je velmi nepravděpodobné, že by žádné takové 
řízení za sledované období nevedly.  
Navíc informace o zahájených řízeních, které stavební úřady po-
skytly jako odpověď na žádost o informace, nelze považovat vždy za 
věrohodné. Některé úřady poskytly informace pouze částečně (jed-
notné odbory vyřizující agendu SÚ i OOP poskytly informace pouze 
za OOP), některé úřady poskytly informace nepravdivé (např. úřady 
udávající absenci zahajovaných a monitorovaných řízení, přestože 
zahájení takových řízení samy občanským sdružením oznámily). 
 
Doporučení 
Na základě výše uvedeného doporučujeme realizaci následujících 
opatření.  
 

A. Definovat termín „dotčení zájmů ochrany přírody a krajiny“ 
SÚ úřadů městských částí by měly dodržovat jednotnou metodiku (vy-
cházející ze zákona č. 114/1992 Sb., a relevantních judikátů) ur-
čování možného dotčení zájmů ochrany přírody a krajiny v jimi za-
hajovaných a vedených řízeních. Návrh definice (viz příloha č. 4). 
Za vhodný považujeme proškolení pracovníků stavebních úřadů o po-
vinnostech vyplývajících pro občanská sdružení i pro SÚ 
z ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., i pro vedení územních a sta-
vebních řízení.  
Podobným způsobem se v minulosti podařila úplně odstranit častá 
pochybení SÚ při výpočtu lhůty pro přihlášení se občanských sdru-
žení do správních řízení. 
 

B. Poskytování dostatečných informací 
SÚ mají od roku 2007 dle novelizovaného § 70 odst. 3 zákona č. 
114/1992 Sb., možnost oznamovat zahajovaná řízení také zveřejněním 
na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Tímto ustanovením může být zjednodušena komunika-
ce mezi úřadem, občanskými sdruženími a veřejností a eliminován 
stav, kdy většina SÚ brněnských městských částí, neoznamovala ko-
nání žádných správních řízení. Pro možnost skutečné, a ne pouze 
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formální, účasti veřejnosti ve správních řízeních je ale nutné, 
aby správní orgány odstranily stav panující na některých úřadech 
(např. Brno-Ivanovice), kde sice mají zřízenu vlastní úřední desku 
umožňující dálkový přístup, ta je ale dlouhodobě neaktualizována a 
vzbuzuje tak dojem (často klamný), že daný úřad, žádná řízení ne-
vede. Zahajovaná řízení jsou tak zveřejňována pouze na úřední des-
ce Magistrátu města Brna, na kterou však z úřední desky úřadu 
městské části není žádný odkaz. 
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ŘÍZENÍ O KÁCENÍ DŘEVIN 
 
 

2. Účast občanských sdružení v řízeních o kácení dřevin rostoucích 
mimo les dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
 

Kompetence k některým úkonům v oblasti životního prostředí je sta-
tutem města Brna (vyhláška č. 20/2001, kterou se vydává Statut 
města Brna) přenesena na úřady městských částí. Úřady městských 
částí Brna se v přenesené působnosti, vzhledem k zákonu č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v aktuálním znění (dále 
jen „zákon o ochraně přírody“) stávají orgány ochrany přírody (dá-
le jen „OOP“). Jako takové se zabývají vedením řízení dle § 8 zá-
kona o ochraně přírody (Povolení ke kácení dřevin). A to jednak 
vedením správních řízení (odst. 1), vyjadřováním se k předem ozná-
meným kácením (odst. 2) a evidováním provedeného akutního kácení 
(odst. 4). Dle § 70, odst. 2 zákona o ochraně přírody mohou občan-
ská sdružení (při splnění definovaných podmínek) požadovat od or-
gánů ochrany přírody informování o všech zamýšlených zásazích a 
zahajovaných správních řízení, při nichž mohou být dotčeny zájmy 
ochrany přírody a krajiny chráněné dle zákona o ochraně přírody. 
Veškerá kácení dle § 8, odst. 1 a 2 tedy musí orgány ochrany pří-
rody oznamovat a umožnit občanským sdružením účast v řízení dle 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, nebo vyjádření k ohlášenému 
kácení.  
Uvedenou agendou se zabývá pouze 25 z 29 úřadů (ve 4 městských 
částech je touto agendou pověřen OOP z jiného úřadu městské části 
– například pro Brno-Ivanovice je to ÚMČ Brno-Řečkovice, v 8 měst-
ských částech OOP existuje, ale je součástí jednotného odboru se 
stavebním úřadem). 
 
Brno-jih 
Dle evidence o. s. NESEHNUTÍ neoznámil příslušný OOP (Majetkový 
odbor – referát životního prostředí) žádné správní řízení. 
V odpovědi na žádost o informace ze dne 9. 1. 2007 (příloha č. 5) 
však uvádí, že zahájil 6 řízení o kácení dřevin a „ve všech přípa-
dech bylo o zahájení informováno občanské sdružení“. Dle evidence 
Ekologické poradny Veronica 
(http://www.veronica.cz/?id=64&chci_archiv=1#3) bylo opravdu zahá-
jeno 6 řízení a všechna Veronice oznámena. OOP tedy uvedl 
v odpovědi správně, že informoval občanské sdružení, ale porušil 
zákon č. 114/1992 Sb. když neinformoval všechna občanská sdružení, 
která o to projevila v souladu se zákonem zájem. 
Kategorie 4 
 
Brno-Řečkovice 
Oddělení životního prostředí oznámilo 18 řízení a stejný počet 
vedlo dle své evidence. Oznámení byla v úplném pořádku a obsahova-
la veškeré potřebné informace (počet, parametry a druh dřevin, 
přesnou specifikaci místa, důvody zásahu). OOP v Řečkovicích do-
konce zasílal informace o plánovaném kácení dřevin dle § 8, odst. 
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2, zákona č. 114/1992 Sb., kdy se nevede řízení, ale zásah se 
oznamuje 15 dnů předem orgánu ochrany přírody. OOP splnil požadav-
ky § 70, zákona č. 114/1992 Sb., neboť toto ustanovení požaduje, 
aby občanské sdružení bylo informováno o všech zamýšlených zása-
zích a zahajovaných správních řízeních (tedy nejen o správních ří-
zeních). Příklady jsou v příloze 6. 
Kategorie 1 
 
Brno-Komín 
Všeobecné oddělení vedlo i oznámilo 8 řízení, která obsahovala 
všechny potřebné informace. 
Kategorie 1 
 
Brno-Bystrc 
Odbor životního prostředí a dopravy vedl i oznámil 27 řízení, kte-
rá obsahovala všechny potřebné informace. 
Kategorie 1 
 
Brno-Královo Pole 
Odbor veřejných služeb dle své vlastní evidence (kterou cituje 
v odpovědi na žádost o informace ze dne 3.1.2007 – viz příloha  
č. 7) vedl 28 řízení, kde byly dotčeny zájmy ochrany přírody a 
krajiny chráněné zákonem o ochraně přírody. Oznámil dle své evi-
dence 2 řízení, ale o. s. NESEHNUTÍ nebylo doručeno žádné. Dle 
evidence Ekologické poradny Veronica 
(http://www.veronica.cz/?id=64&chci_archiv=1#3) byla opravdu ozná-
mena 2 řízení. Je tedy zřejmé, že OOP porušil zákon o ochraně pří-
rody. 
Kategorie 4 
 
Brno-střed 
Odbor životního prostředí oznámil 49 řízení, ale uvádí, že vedl 
celkem 66 řízení, kde byly dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny 
chráněné zákonem o ochraně přírody. Tento rozdíl mezi oznámenými a 
zahájenými řízeními není z hlediska zákona o ochraně přírody opod-
statněn. 
Stejně tak oznámení o zahájení řízení neobsahují řadu potřených 
informací. OOP uvádí v některých případech jen místo (nepřesně ur-
čeno), počet stromů a jejich druh. Většinou nejsou uvedeny důvody 
a v některých případech pouze místo bez počtu a druhu dřevin (pří-
kladem je oznámené řízení z 20.3. 2006 „dřeviny v areálu KRAS HAKA 
Bělidla“ nebo z 24.3.2006 „strom ve dvoře Údolní 9, 3 stromy ve 
dvoře domu Křídlovická 59“). Příklady jsou v příloze č. 8. (naske-
novaná faxová oznámení) 
Kategorie 3 
 
Brno-sever 
Odbor životního prostředí a místního hospodářství oznámil 3 po-
zvánky na komise kácení (dle Vyhlášky č. 10/1994, o zeleni v městě 
Brně) v nichž neuvedl dostatek údajů - jen místo (bez parcelových 
čísel a bližší specifikace), počet a druh stromů, bez důvodu. Ově-
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ření počtu řízení nebylo možné, neboť úřad nereagoval na žádost o 
informace (viz část 3). 
Kategorie 3 
 
Brno-Židenice 
Odbor správy majetku vedl a oznámil 16 řízení, která obsahovala 
všechny potřebné informace. 
Kategorie 1 
 
Brno-Starý Lískovec 
Odbor všeobecný a bytový zahájil 8 nových řízení a 1 změnu rozhod-
nutí. Všech 9 řízení oznámil. Mezi údaji chyběl důvod kácení. 
Kategorie 2 
 
Brno-Bohunice 
Odbor technických služeb zahájil 7 řízení a všechna oznámil. Mezi 
údaji chyběl důvod kácení. 
Kategorie 2 
 
Brno-Kohoutovice 
Odbor majetkový zahájil i oznámil 3 řízení, která obsahovala 
všechny potřebné informace. 
Kategorie 1 
 
Brno-Žabovřesky 
Všeobecný odbor zahájil, dle vlastní evidence, 41 řízení, ale neo-
známil žádné z nich (dle vlastní evidence i dle evidence o. s. 
NESEHNUTÍ). Oproti tomu doručil 9 oznámení o komisích pro posuzo-
vání zásahů do dřevin (dle Vyhlášky č. 10/1994, o zeleni v městě 
Brně), které vždy obsahovaly místní šetření k více správním říze-
ním. 
Náležitosti oznámení o komisích navíc nebyly dostatečné a jejich 
informační úroveň se proměňovala (oznámení ze dne 10.7.2006 obsa-
hovalo jen sdělení „asananace některých dřevin v k. ú. Žabovřes-
ky“, jiných případech bylo sděleno jen místo a druh stromů apod.). 
Formální požadavky zákona na ochranu přírody tedy splněny nebyly, 
ale na druhou stranu OOP o všech zamýšlených káceních informoval a 
zájemci z řad sdružení se mohli účastnit místních šetření. 
Kategorie 3 
 
Brno-Žebětín 
Úsek životního prostředí a technickohospodářských služeb neoznámil 
žádné řízení a není možné ani ověřit jestli nějaké vedl, neboť ne-
reagoval na žádost o informace. 
Kategorie 0 
Brno-Jundrov 
Dle evidence o. s. NESEHNUTÍ oznámil OOP (v tomto případě odbor 
stavební) 4 řízení, která obsahovala všechny potřebné informace. 
Počty řízení však nebylo možné ověřit, neboť nereagoval na žádost 
o informace. 
Kategorie 1 
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Brno-Bosonohy 
Referát životního prostředí zahájil a oznámil 3 řízení, která ob-
sahovala všechny potřebné informace. 
Kategorie 1 
 
Brno-Nový Lískovec 
Odbor stavební a všeobecný zahájil a oznámil 8 řízení, která obsa-
hovala všechny potřebné informace. 
Kategorie 1 
 
Brno-Líšeň 
Technický odbor uvádí, že zahájil 12 správních řízení. Oznámení ve 
sledovaném období obsahovala všechny potřebné informace. Oznámení 
doručené po sledovaném období již neuvádělo přesné informace o dů-
vodech kácení. 
Kategorie 1 
 
Brno-Medlánky 
Úsek výstavby a životního prostředí zahájil 2 řízení, oznámení po-
strádají přesnou specifikaci důvodů kácení.  
Kategorie 1 
 
Brno-Tuřany 
Odbor stavební a technický zahájil a oznámil 10 řízení, která ob-
sahovala všechny potřebné informace. Odpověď na žádost o informace 
však počet řízení v kompetenci ochrany přírody neuvedl a vyjádřil 
se pouze k řízením vedeným stavebním úřadem. 
Kategorie 1 
 
Brno-Chrlice 
Odbor hospodářský a technický zahájil 4 řízení a dle své vlastní 
evidence oznámil jen 1, které obsahovalo všechny potřebné informa-
ce. V odpovědi na žádost o informace ze dne 10.1.2007 odůvodnil 
neoznámení 3 řízení tím, že se jednalo o kácení 1—2 kusů ovocných 
stromů v zahradách soukromých vlastníků. Tento postup není správ-
ný. V případě, že dřeviny měly obvod kmene do 80 cm ve výšce 130 
cm nad zemí, nebo šlo o souvislé keřové porosty do celkové plochy 
40 m2, nemělo být na základě § 8, odst. 3, zákona o ochraně přírody 
a následně dle § 8, odst. 2 Vyhlášky Ministerstva životního pro-
středí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí někte-
rá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., vedeno správní řízení a tato 
skutečnost majiteli pozemku a žadateli o kácení oznámena. Pokud se 
jednalo o dřeviny, nebo keřové porosty přesahující uvedené parame-
try, mělo být zahájeno správní řízení (jak evidentně bylo), ale 
pak musela být s tímto řízení seznámena občanská sdružení – to se 
v případě o. s. NESEHNUTÍ nestalo.  
Kategorie 3 
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Brno-Černovice 
Odbor dopravy, majetku a životního prostředí – referát životního 
prostředí zahájil a oznámil 13 řízení, která v zásadě obsahovala 
potřebné informace (v některých případech nebyl úplně jasný důvod 
nebo byl specifikován obecně – např. kácení v ochranném pásmu ply-
novodu). 
V některých případech posílal OOP i rozhodnutí z řízení v nichž o. 
s. NESEHNUTÍ nebylo účastníkem, tedy informoval nad rámec svých 
povinností. 
Kategorie 1 
 
Brno-Slatina 
Technický odbor - Referát životního prostředí a zemědělství – uve-
dl dne 14. března 2007, že ve sledovaném období zahájil 10 řízení 
a o 8 z nich informoval. Není však jasné jestli 2 zbylá řízení 
splňovala podmínky § 70 zákona o ochraně přírody. Vzhledem 
k agendě referátu je však pravděpodobné, že i dvě zbylá řízení mě-
la být oznámena. Oznámení postrádají přesné určení pozemků a ne-
jasné důvody (např. „v souvislosti se stavbou“). 
Kategorie 3 
 
Brno-Maloměřice a Obřany 
Odbor životního prostředí zemědělství a vnitřních věcí dle své 
vlastní evidence zahájil a oznámil 7 řízení. Evidence o. s. 
NESEHNUTÍ, ani ekologické poradny Veronica žádné oznámení neevidu-
je. 
Kategorie 4 
 
Brno-Vinohrady 
Orgán ochrany přírody (odbor finanční a výstavby) nevedl, dle své 
vlastní evidence, žádná řízení dle zákona o ochraně přírody.  
Kategorie 0 
 
Brno-Útěchov 
Orgán ochrany přírody (v tomto případě stavební úřad) nevedl, dle 
své vlastní evidence, žádná řízení dle zákona o ochraně přírody.  
Kategorie 0 
 
Magistrát města Brna 
Odbor životního prostředí oznámil a zahájil 25 řízení, která obsa-
hovala všechny potřebné informace. 
Kategorie 1 
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje 
Odbor životního prostředí oznámil a zahájil 23 řízení (nejednalo 
se však o řízení o kácení dřevin, ale o jiná správní řízení dle 
zákona č. 114/1992 Sb., spadající do kompetence Krajského úřadu), 
která obsahovala všechny potřebné informace. 
Kategorie 1 
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Zhodnocení 
 
Z uvedeného hodnocení všech orgánů ochrany přírody plyne, že je 
můžeme rozdělit do 5-ti kategorií. Kategorie 0 obsahuje úřady jež 
podle svých vyjádření nevedly žádná řízení a není je tedy možné 
hodnotit. Další čtyři kategorie obsahují orgány, které řízení ved-
ly a chovaly se při tom několika způsoby: 
 
1 – oznamovaly všechna zahájená řízení s potřebnými informačními 
náležitostmi (počet, parametry a druh dřevin, přesnou specifikaci 
místa, důvody zásahu).  
 
2 – oznamovaly všechna zahájená řízení bez potřebných informačních 
náležitostí, nebo jen zčásti (nepřesné místo, neuvádění důvodu ká-
cení apod.) – tento nedostatek se nedá napadat vzhledem k zákonným 
požadavkům, ale vzhledem k zásadám dobré správy a zapojování ve-
řejnosti nedostatkem je. 
 
3 – oznamovaly (bez zjevného důvodu) jen některá řízení, nebo 
oznamovaly jen komise kácení. 
 
4 – neoznamovaly žádná řízení i když je vedly. 
 
Výčet, četnosti a podíly v jednotlivých kategoriích jsou uvedeny 
v Tab.1 a grafu na Obr.1. 
 
Tab.1 Rozřazení jednotlivých orgánů ochrany přírody do kategorií 
dle oznamování řízení 
 
kategorie úřady městských částí – jejich OOP počet úřadů 

1 
Brno-Řečkovice, Brno-Komín, Brno-Bystrc, Brno-Židenice, Brno-Kohoutovice, 
Brno-Jundrov, Brno-Bosonohy, Brno-Nový Lískovec, Brno-Líšeň, Brno-
Medlánky, Brno-Tuřany, Brno-Černovice 

12 

2 Brno-Starý Lískovec, Brno-Bohunice 2 

3 Brno-střed, Brno-sever, Brno-Žabovřesky, Brno-Chrlice, Brno-Slatina 5 

4 Brno-jih, Brno-Královo Pole, Brno-Maloměřice 3 

0 Brno-Žebětín, Brno-Vinohrady, Brno-Útěchov 3 
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12%

 
Obr.1 Podíly jednotlivých kategorií dle oznamování řízení na cel-
kovém výčtu orgánů ochrany přírody 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2. Prostorové rozmístění orgánů ochrany přírody a jejich za-
řazení do kategorií podle oznamování řízení.  
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Z Tab.1 a Obr.1 a 2 plyne, že 56% orgánů ochrany přírody na úřa-
dech brněnských městských částí plní svoje povinnosti dané zákonem 
o ochraně přírody a informuje občanská sdružení o zahajovaných ří-
zeních a celkem 48% poskytuje všechny potřebné informace (počet, 
parametry a druh dřevin, přesnou specifikaci místa, důvody zása-
hu). Celkem 20% orgánů však neoznámilo ve sledovaném období všech-
na zahájená řízení (zde už se mohlo jednat o porušení zákona o 
ochraně přírody a správního řádu) a 12 % orgánů neoznámilo žádné, 
nebo téměř žádné řízení a s největší pravděpodobností porušily zá-
kon o ochraně přírody i správní řád.  
Pro úplnost lze dodat, že orgány ochrany přírody v rámci nadříze-
ných úřadů Magistrátu města Brna a Krajského úřadu Jihomoravského 
kraje plnily v této věci svoje zákonné povinnosti a poskytovaly i 
všechny potřebné informace o záměrech. 
Z hlediska způsobu oznamování zahájených řízení byla nejčastěji 
využívána klasická pošta (doporučené psaní s doručenkou), ve třech 
případech byla využívána elektronická pošta a v jednom případě by-
la oznámení posílána faxem. Z hlediska úspory prostředků a šetření 
přírodních zdrojů není vhodné využívat klasickou poštu. Správní 
řád však tento způsob zatím ukládá, v případě, že není využít 
elektronické doručování s potvrzením doručení pomocí zaručeného 
elektronického podpisu. 
 
 
Závěr 
Účelem oznámení je informovat občanská sdružení o zahájení řízení 
a dát jim podklady k posouzení své případné účasti (která není au-
tomatická – je podmíněna oznámením o účasti v každém konkrétním 
správním řízení). Posouzení adekvátnosti účasti sdružení je možné 
pouze na základě dostatku informací.  
 
 
Doporučení 
 
Na základě výsledků hodnocení navrhujeme realizovat tato opatření: 
 
A. Oznamování všech zásahů a řízení 
Všechny orgány ochrany přírody úřadů městských částí musí oznamo-
vat všechny zamýšlené zásahy a správní řízení, kterými mohou být 
dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné zákonem o ochraně 
přírody a krajiny. Oznamování o komisích kácení určitě nestačí a 
musí být doplněno informacemi dle doporučení B a označením jednot-
livých správních řízení.  
 
B. Poskytování dostatečných informací 
Všechny orgány ochrany přírody úřadů městských částí by měly po-
skytovat v rámci oznámení veškeré potřebné informace o záměru (viz 
příloha č. 9 – návrh struktury oznámení). Občanská sdružení, která 
mají zájem být informována o zahajovaných řízeních, tak budou mít 
možnost reagovat na ta řízení, o něž mají zájem (neboť ne vždy ma-
jí kapacitu účastnit se všech řízení). Ještě důležitější je přísun 
informací pro činnost ekologických poraden (ZO ČSOP Veronica, Eko-
logický právní servis, NESEHNUTÍ Brno, Děti Země Brno), které jsou 
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často cílem dotazů týkajících se plánovaných či probíhajících zá-
sahů do zeleně na veřejných prostranstvích ve městě Brně. 
 
C. Dodržování stanovených lhůt 
Občanské sdružení se může podle odstavce 3 § 70 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny do 8 dnů od oznámení příslušného 
úřadu přihlásit do správního řízení jako účastník řízení. Občan-
ským sdružením se stává, že je jim oznamováno pozdě. Může se pak 
stát, že občanská sdružení nemají zachovánu lhůtu pro přípravu na 
ústní jednání. 
 
D. Forma oznamování  
Oznámení o zahájení řízení je možné doručit občanskému sdružení 
(dle § 19 správního řádu) doporučeným dopisem (z důvodů šetření 
práce, financí i životního prostředí by bylo vhodné posílat 
v jedné obálce více správních řízení), vyvěšením na úřední desce, 
nebo elektronickou poštou (v tomto případě je třeba zajistit, aby 
úřední osoba měla schránku s odeslanými e-maily, a aby doručené e-
maily byly sdruženími potvrzovány).  
V případě řízení, o které má sdružení zájem, je nutné oznámení o 
účasti podat písemně do 8 dnů od potvrzení o doručení e-mailu. 
Systém lze aplikovat pouze po předchozí domluvě mezi úřadem a 
sdružením (§ 19 odst. 3 správního řádu). 
Z časových, environmentálních i participativních důvodů považujeme 
za nejjednodušší průkopnický systém vedení správních řízeních pro-
střednictvím webového rozhraní s omezeným vstupem pro občanská 
sdružení. Pracovník úřadu by zahajoval správní řízení přes elek-
tronický formulář, z kterého by automaticky odešla zpráva všem, 
kteří jsou účastníky řízení, anebo jsou přihlášeni k zasílání in-
formací o zahájených správních řízeních. Prostřednictvím přístupo-
vého hesla a elektronického podpisu by se mohla občanská sdružení 
přihlašovat, účastníci řízení podávat připomínky. Vznik takové 
aplikace není, s ohledem na městský rozpočet, velká investice, ale 
lze ji řešit i tématickým zadáním pro studenty informatiky VUT 
v Brně v rámci bakalářské, či diplomové práce. Aplikaci lze otes-
tovat na úřadu jedné městské části.  
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PŘÍSTUP K INFORMACÍM 
 
 

3. Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím 
 
Na konci roku 2006 (ve dnech 26. a 27. 12. 2006) byly všechny sle-
dované úřady obeslány žádostí o informace, která byla formulována 
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. V ní jsme po příslušných od-
borech úřadů požadovali informace o počtu jimi zahajovaných a ve-
dených řízení i informace o jejich zákonné povinnosti informovat 
příslušná občanská sdružení, která o to v souladu s § 70 zák. č. 
114/1992 Sb., požádala. Po obdržení odpovědí od SÚ i OOP jsme po-
rovnali poskytnuté informace s evidencí o. s. NESEHNUTÍ a také 
jsme zjišťovali, do jaké míry naplnily úřady povinnosti vyplývají-
cí ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
(tzn. lhůty, úplnost a správnost poskytnutých informací, formální 
náležitosti). 
 
Brno-jih 
OOP odpověděl v zákonné lhůtě a uvedl požadované informace, ovšem 
částečně zavádějícím způsobem – viz část 2 (Brno-jih). 
Kategorie 3 
 
SÚ odpověděl po uplynutí lhůty a poskytl požadované informace, ty 
však neodpovídaly skutečnosti (chybně byl uveden počet zahajova-
ných řízení). 
Kategorie 4 
 
Brno-Řečkovice 
OOP odpověděl v zákonné lhůtě a poskytl všechny požadované infor-
mace. Poskytnuté údaje odpovídaly také evidenci o. s. NESEHNUTÍ o 
zahajovaných řízeních. 
Kategorie 1 
 
SÚ odpověděl po uplynutí lhůty, ve svém vyjádření však zúžil okruh 
požadovaných informací pouze na rozhodnutí „ve věci staveb průmys-
lových objektů a objektů pro podnikání“. 
Kategorie 3 
 
 
Brno-Komín 
OOP odpověděl ve lhůtě a poskytl požadované informace. Poskytnuté 
údaje odpovídaly také evidenci o. s. NESEHNUTÍ o zahajovaných ří-
zeních. 
Kategorie 1 
 
SÚ odpověděl v zákonné lhůtě a poskytl požadované informace, je-
jich výběr ale zúžil pouze na „řízení dle § 2 zákona č. 114/1992 
Sb.“ 
Kategorie 3 
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Brno-Bystrc 
OOP odpověděl ve lhůtě a poskytl požadované informace. Poskytnuté 
údaje odpovídaly také evidenci o. s. NESEHNUTÍ o zahajovaných ří-
zeních. 
Kategorie 1 
 
SÚ odpověděl v zákonné lhůtě a poskytl požadované informace. Po-
skytnuté údaje odpovídaly také evidenci o. s. NESEHNUTÍ o zahajo-
vaných řízeních. 
Kategorie 1 
 
Brno-Královo Pole 
OOP odpověděl v zákonné lhůtě a poskytl požadované informace. Ty 
však neodpovídaly skutečnosti (viz část 2). 
Kategorie 4 
 
SÚ odpověděl v zákonné lhůtě, požadované informace ovšem neposky-
tl, a to bez toho, aby vydal rozhodnutí o neposkytnutí informace 
ze zákonných důvodů. 
Kategorie 4 
 
Brno-střed 
OOP odpověděl (prostřednictvím tajemníka MČ) v zákonné lhůtě a po-
skytl všechny požadované informace. 
Kategorie 1 
 
SÚ odpověděl (prostřednictvím tajemníka MČ) po vypršení lhůty. Ve 
své odpovědi poskytl požadované informace, ty však byly v rozporu 
se skutečností (uvedl, že nezahajoval žádná řízení, přestože o. s. 
NESEHNUTÍ jedno takové řízení bylo úřadem oznámeno). 
Kategorie 4 
 
Brno-sever 
OOP na žádost o informace nereagoval a požadované informace nepo-
skytl. 
Kategorie 5 
 
SÚ odpověděl v zákonné lhůtě a požadované informace poskytl. Po-
skytnuté údaje odpovídaly také evidenci o. s. NESEHNUTÍ o zahajo-
vaných řízeních. 
Kategorie 1 
 
Brno-Židenice 
OOP odpověděl v zákonné lhůtě a poskytl požadované informace. Po-
skytnuté údaje odpovídaly také evidenci o. s. NESEHNUTÍ o zahajo-
vaných řízeních. 
Kategorie 1 
 
SÚ odpověděl v zákonné lhůtě a požadované informace poskytl. 
Kategorie 1 
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Brno-Starý Lískovec 
OOP odpověděl v zákonné lhůtě a všechny požadované informace po-
skytl. Poskytnuté údaje odpovídaly také evidenci o. s. NESEHNUTÍ o 
zahajovaných řízeních. OOP navíc nabídl možnost poskytnutí kopií 
oznámení všech zahajovaných řízení, a to jak elektronicky, tak 
v tištěné podobě. 
Kategorie 1 
 
SÚ odpověděl v zákonné lhůtě a poskytl všechny požadované informa-
ce. Poskytnuté údaje odpovídaly evidenci o. s. NESEHNUTÍ o zahajo-
vaných řízeních. Svou odpověď SÚ zaslal jak v tištěné podobě, tak 
elektronicky (vč. přílohy „Oznámení o zahájení řízení“). 
Kategorie 1 
 
Brno-Bohunice 
OOP odpověděl v zákonné lhůtě a poskytl všechny požadované infor-
mace. Poskytnuté údaje odpovídaly také evidenci o. s. NESEHNUTÍ o 
zahajovaných řízeních. 
Kategorie 1 
 
SÚ nereagoval na žádost o informace a žádné informace neposkytl. 
Kategorie 5 
 

Brno-Kohoutovice 
OOP odpověděl v zákonné lhůtě a poskytl všechny požadované infor-
mace (vč. datumů zahájení a č. j. jednotlivých řízení). Poskytnuté 
údaje odpovídaly také evidenci o. s. NESEHNUTÍ o zahajovaných ří-
zeních. 
Kategorie 1 
 
SÚ odpověděl v zákonné lhůtě a poskytl požadované informace. 
Kategorie 1 
 

Brno-Žabovřesky 
OOP odpověděl v zákonné lhůtě a poskytl všechny požadované infor-
mace. Přílohou byl také přehled vydaných rozhodnutí v roce 2006 
(vč. č. j. a datumů zahájení, doručení i nabytí právní moci). 
Kategorie 1 
 
SÚ odpověděl v zákonné lhůtě a sdělil požadované informace. 
Kategorie 1 
 

Brno-Žebětín 
OOP ani SÚ nereagoval na žádost o informace a žádné informace ne-
poskytl. 
Kategorie 5 
 

Brno-Jundrov 
Jednotný odbor pro SÚ i OOP nereagoval na žádost o informace a 
žádné informace neposkytl. 
Kategorie 5 
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Brno-Bosonohy 
OOP odpověděl v zákonné lhůtě a poskytl všechny požadované infor-
mace. Poskytnuté údaje odpovídaly také evidenci o. s. NESEHNUTÍ o 
zahajovaných řízeních. 
Kategorie 1 
 
SÚ odpověděl v zákonné lhůtě. Ve své odpovědí poskytl požadované 
informace, ty však byly v rozporu se skutečností (uvedl, že neza-
hajoval žádná řízení, přestože o. s. NESEHNUTÍ jedno takové řízení 
bylo úřadem oznámeno). 
Kategorie 4 
 

Brno-Nový Lískovec 
Jednotný odbor pro SÚ i OOP v zákonné lhůtě. Poskytnul pouze in-
formace týkající se řízení spadajících do agendy OOP. 
Kategorie 1 
 

Brno-Líšeň 
Jednotný odbor pro SÚ i OOP v zákonné lhůtě. Poskytl pouze infor-
mace týkající se řízení spadajících do agendy OOP. 
Kategorie 1 
 
Brno-Medlánky 
Jednotný odbor pro SÚ i OOP odpověděl v zákonné lhůtě. Poskytl 
pouze informace týkající se řízení spadajících do agendy OOP. 
Kategorie 1 
 
Brno-Tuřany 
Jednotný odbor pro SÚ i OOP odpověděl po uplynutí lhůty. Poskytl 
pouze informace týkající se řízení spadajících do agendy SÚ.  
Kategorie 3 
 
Brno-Chrlice 
OOP odpověděl v zákonné lhůtě a poskytl všechny požadované infor-
mace. 
Kategorie 1 
 
SÚ odpověděl v zákonné lhůtě a poskytl všechny požadované informa-
ce. Poskytnuté údaje odpovídaly také evidenci o. s. NESEHNUTÍ o 
zahajovaných řízeních. 
Kategorie 1 
 

Brno-Černovice 
OOP odpověděl po uplynutí lhůty a poskytl všechny požadované in-
formace. Poskytnuté údaje odpovídaly také evidenci o. s. NESEHNUTÍ 
o zahajovaných řízeních. 
Kategorie 2 
 
SÚ odpověděl po uplynutí lhůty a poskytl všechny požadované infor-
mace. Poskytnuté údaje odpovídaly také evidenci o. s. NESEHNUTÍ o 
zahajovaných řízeních. 
Kategorie 2 
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Brno-Slatina 
Jednotný odbor pro SÚ i OOP odpověděl po uplynutí lhůty. Poskytl 
pouze informace týkající se řízení spadajících do agendy OOP.  
Kategorie 2 
 
Brno-Maloměřice a Obřany 
OOP odpověděl po uplynutí lhůty a poskytl všechny požadované in-
formace.  
Kategorie 2 
 
SÚ odpověděl v zákonné lhůtě a poskytl všechny požadované informa-
ce.  
Kategorie 1 
 
Brno-Vinohrady 
Jednotný odbor pro OOP a SÚ odpověděl v zákonné lhůtě a poskytl 
všechny požadované informace. 
Kategorie 1 
 
Brno-Útěchov 
Jednotný odbor pro OOP a SÚ odpověděl v zákonné lhůtě a poskytl 
všechny požadované informace. 
Kategorie 1 
 
Brno-Ivanovice 
SÚ odpověděl po uplynutí lhůty (až dopisem ze dne 21. 2. 2007!), a 
to vydáním usnesení, kterým postoupil žádost o informaci adresova-
nou SÚ na odbor ŽP ÚMČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora. Požadované 
informace tedy neposkytl, aniž by o tom vydal rozhodnutí. OŽP ÚMČ 
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na základě souhlasu OŽP MMB ze dne 10. 
4. 2007 a dopisem ze dne 16. 4. 2007 vrátil postoupený spis zpět 
SÚ v Brně-Ivanovicích. Mezi tím SÚ Brno-Ivanovice poskytl požado-
vané informace (dopisem ze dne 19. 3. 2007). 
Kategorie 4 
 
Brno-Ořešín 
SÚ nereagoval na žádost o informace a žádné informace neposkytl. 
Kategorie 5 
 
Magistrát města Brna 
OOP odpověděl v zákonné lhůtě a poskytl požadované informace. Po-
skytnuté údaje také odpovídaly evidenci o. s. NESEHNUTÍ. Součástí 
odpovědí byl i přehled všech občanských sdružení, která mají u da-
ného odboru MMB podanou tzv. generální žádost o informace. 
Kategorie 1 
 
SÚ odpověděl v zákonné lhůtě a poskytl požadované informace. 
Kategorie 1 
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Krajský úřad Jihomoravského kraje 
OOP odpověděl po uplynutí lhůty a poskytl požadované informace. 
Poskytnuté údaje také odpovídaly evidenci o. s. NESEHNUTÍ. 
Kategorie 2 
 
SÚ odpověděl v zákonné lhůtě a poskytl požadované informace.  
Kategorie 1 
 
Závěr 
Ve lhůtě 20 dnů (zákonnou lhůtu 15 dnů jsme z důvodu svátků pro-
dloužili o 5 dnů) odpovědělo pouze 70 % oslovených úřadů. Některé 
úřady odpovídaly na žádosti o informace se zpožděním jeden i dva 
měsíce, některé úřady neodpověděly vůbec (např. SÚ Brno-Slatina 
předal žádost referátu ochrany ŽP, který odpověděl pouze v rámci 
své působnosti a navíc se zpožděním dva měsíce). SÚ Brno-Ivanovice 
postoupil žádost o informace usnesením (nerozhodl tedy o poskytnu-
tí či neposkytnutí informace, jak mu ukládá zákon č. 106/1999 Sb.) 
odboru ochrany ŽP ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, který ji SÚ Br-
no-Ivanovice opět vrátil zpět. 
Jednotné odbory vyřizující agendu jak OOP tak SÚ často poskytly 
informace týkající se buď pouze agendy OOP, či pouze agendy SÚ. 
Pokud však OOP, či SÚ neoznámily ve sledovaném období žádné zaha-
jované řízení, nebylo možné ověřit, zda neposkytnutí informace o 
zahajovaných řízeních pouze odráží stav, kdy příslušné úřady žádná 
monitorovaná řízení nevedla, či zda se jedná o nesplnění informač-
ní povinnosti ze strany úřadu – v těchto případech jsme takové 
úřady hodnotili jako kdyby informaci poskytly v požadovaném rozsa-
hu. 
Jednotné odbory pro OOP a SÚ jsme při závěrečném bodovém hodnocení 
zařadili do obou hodnotících tabulek (SÚ i OOP). 
 
Hodnocení: 
Kategorie 1 – úřad odpověděl ve lhůtě a poskytl požadované a úplné 
informace. 
 
Kategorie 2 – úřad odpověděl po lhůtě a poskytl požadované a úplné 
informace. 
 
Kategorie 3 – úřad odpověděl včas či po lhůtě, ale poskytl pouze 
částečné či neúplné informace. 
 
Kategorie 4 - úřad odpověděl včas či po lhůtě a poskytl nepravdivé 
informace, či nebyl schopen poskytnout požadované informace 
 
Kategorie 5 – úřad na žádost o informace nereagoval 
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Tab. 2. Rozřazení jednotlivých orgánů ochrany přírody do kategorií 
dle poskytování informací 
 
kategorie úřady městských částí  počet úřadů

kategorie 1 
Brno-Řečkovice, Brno-Komín, Brno-Bystrc, Brno-střed, Brno-Židenice, Brno-
Starý Lískovec, Brno-Bohunice, Brno-Kohoutovice, Brno-Žabovřesky, Brno-
Bosonohy, Brno-Nový Lískovec, Brno-Líšeň, Brno-Medlánky, Brno-Chrlice, Br-
no-Vinohrady, Brno-Útěchov 

16 

kategorie 2 Brno-Černovice, Brno-Slatina, Brno-Maloměřice 3 

kategorie 3 Brno-jih, Brno-Tuřany 2 

kategorie 4 Brno-Královo Pole 1 

kategorie 5 Brno-sever, Brno-Žebětín, Brno-Jundrov 3 

kategorie 5
12%kategorie 4

4%

kategorie 2
12%

kategorie 1
64%

kategorie 3
8%

 
Obr. 3. Podíly jednotlivých kategorií dle poskytování informací na 
celkovém výčtu orgánů ochrany přírody 
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Obr. 4. Prostorové rozmístění stavebních úřadů a jejich zařazení do 
kategorií podle oznamování řízení 
 
Z Tab. 2 a Obr. 3, vyplývá že pouze 64 % orgánů ochrany přírody 
odpovědělo včas a  poskytlo požadované a úplné informace. Celkem 
požadované a úplné informace poskytlo 76 % oslovených OOP. Oproti 
tomu 12 % OOP na žádost o informace vůbec nereagovalo. 
Pro úplnost lze dodat, že orgán ochrany přírody v rámci nadřízené-
ho úřadu Magistrátu města Brna odpověděl včas a poskytnul úplné 
informace (navíc velmi přehledně vypracované). Úplné informace po-
skytnul také OOP Krajského úřadu Jihomoravského kraje, avšak po 
uplynutí lhůty. 
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Tab. 3. Rozřazení jednotlivých stavebních úřadů do kategorií dle 
poskytování informací 

kategorie úřady městských částí  počet úřadů 

kategorie 1 
Brno-Bystrc, Brno-sever, Brno-Židenice, Brno-Starý Lískovec, Brno-
Kohoutovice, Brno-Žabovřesky, Brno-Nový Lískovec, Brno-Líšeň, Brno-
Medlánky, Brno-Chrlice, Brno-Maloměřice, Brno-Vinohrady, Brno-Útěchov 

13 

kategorie 2 Brno-Černovice, Brno-Slatina,  2 

kategorie 3 Brno-Řečkovice, Brno-Komín, Brno-Tuřany,  3 

kategorie 4 Brno-jih, Brno-Královo Pole, Brno-střed, Brno-Bosonohy, Brno-Ivanovice 5 

kategorie 5 Brno-Bohunice, Brno-Žebětín, Brno-Jundrov, Brno-Ořešín 4 

kategorie 5
15%

kategorie 4
19%

kategorie 2
7%

kategorie 1
48%

kategorie 3
11%

 
Obr. 5 Podíly jednotlivých kategorií dle poskytování informací na 
celkovém výčtu stavebních úřadů 
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Obr. 6. Prostorové rozmístění stavebních úřadů a jejich zařazení do 
kategorií podle oznamování řízení 
 
Z Tab. 3 a Obr. 5, že pouze 48 % stavebních úřadů odpovědělo včas 
a  poskytlo požadované a úplné informace. Celkem požadované a úpl-
né informace poskytlo 55 % oslovených SÚ. Oproti tomu 15 SÚ na žá-
dost o informace vůbec nereagovalo. 
Pro úplnost lze dodat, že orgán ochrany přírody v rámci nadřízené-
ho úřadu Magistrátu města Brna odpověděl včas a poskytnul úplné 
informace stejně jako příslušný odbor Krajského úřadu Jihomorav-
ského kraje. 
 
Shrnutí 
Do hodnocení jednotlivých úřadů z hlediska jejich plnění povinnos-
tí vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., se promítají problémy 
popsané již v části 1 a 2 celého výzkumu. Tedy skutečnost, že úřa-
dy (zvlášť v případech kdy agendu OOP a SÚ vykonává jeden odbor) 
nemají jasno ve svých povinnostech vyplývajících ze zákona č. 
114/1992 Sb. Zejména se to týká povinnosti stavebních úřadů 
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v souladu s tímto zákonem a zákonem stavebním informovat o říze-
ních a zásazích, při kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany pří-
rody a krajiny. Tak jako žádosti i toto průběžné informování dle 
zákona č. 114/1992 Sb., tak i některé žádosti o informace dle zá-
kona č. 106/1999 Sb., neskončily v rukou stavebních úřadů, ale by-
ly postoupeny referentům, či odborům ochrany životního prostředí. 
Pokud z tohoto důvodu tedy stavební úřad neoznamoval po celé sle-
dované období žádná zahajovaná řízení a na žádost o informace od-
povídal pouze úsek zabývající se agendou OOP, není v možnostech 
realizátora výzkumu zjistit, zda z hlediska informačních povinnos-
tí odpověděl příslušný úřad informující pouze o řízeních v agendě 
OOP úplně, či nikoliv. Stejně tak se do hodnocení plnění informač-
ních povinností úřadů promítá již dříve rozebíraná nejasná defini-
ce „dotčení zájmů ochrany přírody a krajiny“, která ztěžuje mož-
nost hodnotit úplnost a pravdivost poskytnutých informací, neboť 
není jasné na základě jakého hodnocení, či metodiky daný úřad, či 
odbor posuzuje míru možného dotčení zájmů ochrany přírody a kraji-
ny. 
Oproti tomu lze jednoduše zhodnotit, do jaké míry úřady naplňují 
formální povinnosti plynoucí ze zákona č. 106/1999 Sb. Tedy dodr-
žování zákonných lhůt pro poskytování informací, vydávání správ-
ních rozhodnutí o odepření informací apod. Z tohoto pohledu lze 
fakt, že 30% neodpovědělo na žádost o informace ve lhůtě (a to pro 
potřeby tohoto výzkumu navíc posunuté oproti lhůtě zákonné o 5 
dnů) a 5 odborů na žádost o informace nereagovalo vůbec, hodnotit 
jako velmi nevyhovující a vyžadující si zjednání nápravy např. 
formou nového proškolení odpovědných úředníků/úřednic o povinnos-
tech vyplývajících za zákona č. 106/1999 Sb. 
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O NESEHNUTÍ 
 
 
NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ - NESEHNUTÍ se zabývá ochranou 
životního prostředí a lidských práv. Vedle informování veřejnosti 
a řešení jednotlivých problémů prosazuje zapojování občanů a obča-
nek do rozhodovacích procesů. Vede kampaně (Zaostřeno na hypermar-
kety, Ekologická poradna, Bezpečí pro uprchlíky, Ženská práva jsou 
lidská práva, Jídlo místo zbraní, Zbraně, nebo lidská práva?) a 
realizuje další aktivity (knihovna, naučná stezka, tématické veče-
ry, promítání, výstavy a besedy, aktivity na ochranu zvířat). 
 
Kontakt: 

NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ - NESEHNUTÍ 
tř. Kpt. Jaroše 31 
tel.: 543 214 144 

e-mail: brno@nesehnuti.cz 
web: http://nesehnuti.cz 
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Přílohy: 
 
příloha 1) 
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příloha 2)  
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příloha 3) 
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příloha 4) 
 
Co je ochrana přírody a krajiny v kontextu zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny? 
 
Občanská sdružení mají dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon o 
ochran přírody a krajiny“) právo vstupovat, jako účastníci řízení v režimu správního řádu, do správ-
ních řízení, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona o 
ochraně přírody a krajiny. Tyto zájmy bývají dotčeny v řízeních o kácení dřevin, výjimkách 
z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a dalších řízeních vedených 
přímo podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Zájmy ochrany přírody a krajiny však bývají do-
tčeny i v jiných řízeních podle jiných zákonů (zejména územní řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu – dále jen „stavební zákon“). V těchto řízeních však úřady 
často sahají k velmi úzkým definicím ochrany přírody a krajiny (ať už z neznalosti nebo s úmyslem 
vyřadit z řízení občanská sdružení), které zahrnují například pouze přímé vlivy na flóru, faunu, 
chráněná území apod.. Takové definice nejsou v žádném případě v souladu se zákonem o ochraně 
přírody a krajiny, ale občanská sdružení jsou na jejich základě buď zcela vyloučena ze správního 
řízení nebo je jim alespoň zúžen prostor pro připomínky a důsledek je fakticky stejný jako v prvním 
případě. 
Vzhledem k výše uvedenému je třeba podrobně rozebrat definici ochrany přírody a krajiny jak ji 
vidí zákon o ochran přírody a krajiny a to i kontextu odborné literatury a vědeckých poznatků 
z přírodních věd (geografie, ekologie apod.), které dávají zákonu o ochran přírody a krajiny věcný 
podklad.      
 
1. Účel zákona o ochraně přírody a krajiny (§ 1) 
 
Účelem zákona je za účasti příslušných krajů, obcí, vlastníků a správců pozemků přispět k udržení a 
obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a 
krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji a vytvořit v souladu s právem Evropských spole-
čenství v České republice soustavu Natura 2000. Přitom je nutno zohlednit hospodářské, sociální a 
kulturní potřeby obyvatel a regionální a místní poměry. 
Z účelu zákona vyplývá, že jeho rozsah je daleko širší než pouhá biologická ochrana stromů, keřů, 
bylin a živočichů na chráněných územích i mimo ně. Pokud má zákon zaručit přírodní rovnováhu 
v krajině (téměř celé území ČR patří ke krajině kulturní nikoliv přírodní), šetrné hospodaření 
s přírodními zdroji (nerosty, biota, ovzduší, voda apod.) a další úkoly omezená definice ochrany 
přírody a krajiny by mu nestačila.  
 
2. Co je to ochrana přírody a krajiny (§ 2 odst. 1) 
 
Ochranou přírody a krajiny se podle tohoto zákona rozumí dále vymezená péče státu a fyzických i 
právnických osob o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, 
horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péče o ekologické systémy a krajinné celky, 
jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny.  

Z definice ochrany přírody a krajiny vyplývá v první řadě ochrana flóry (včetně dřevin mimo les) a 
fauny, geomorfologickou a geologickou podstatu přírody a krajiny, tedy oblast o níž není sporu. 
Zároveň však zákon do definice zahrnuje i ekologické systémy, krajinné celky a péči o vzhled a 
přístupnost krajiny.   

 
Ekologický systém (=ekosytém) 
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dle § 3 odst. 1 písm. j)se jím rozumí: „ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek život-
ního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a 
které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase,“ 
Ekosystém dle této definice není omezen na přirozené či přírodě blízké ekosystémy, ale postihuje 
ekosystémy všechny (viz například Míchal, I.: Ekologická stabilita, Veronica, 1994 nebo Millenium 
Ecosystems Assessment – www.maweb.org, 2006). Složkami ekosystému jsou i složky neživé mezi 
něž patří nezpochybnitelně například ovzduší (atmosférická složka krajinné sféry), voda (hydrosfé-
rická složka krajinné sféry), hluk (jednoznačně mění kvalitativní parametry ekosystému), všechny 
antropogenní aktivity na území (ekosystém využívaný 10 lidmi se liší od ekosystému využívaného 
1 000 lidmi) apod. Péče o ekologické systémy a krajinné celky je tedy jistě i péčí o ovzduší, 
ochranou před hlukem, ochranou vod apod. 
 

Krajinný celek a vzhled a přístupnost krajiny 
dle § 3 odst. 1 písm. k) se krajinou rozumí: „krajina je část zemského povrchu s charakteristickým 
reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky.“  
Krajina dle této definice není pouze krajinnou přírodní, ale i všemi ostatními druhy krajin kultur-
ních, ať je dělíme dle způsobu využívání (venkovská, příměstská, městská) či dle míry negativního 
ovlivnění člověkem (degradovaná, devastovaná apod.). Ochrana vzhledu veškeré krajiny tedy patří 
do ochrany zajišťované zákonem o ochraně přírody a krajiny. 
Pokud se bavíme o vzhledu a přístupnosti krajiny jde jistě o dopravu, jakýkoliv druh výstavby 
v krajině, zásahy do přírodních i umělých objektů a změna jejich funkce apod. Zároveň je třeba 
upozornit, že krajinu nelze posuzovat pouze „vertikálně“ způsobem „co není vysoké nemá vliv na 
krajinu“. Rozlehlá jednopodlažní hala umístěná v říční nivě jistě nemá nulový vliv na vzhled kraji-
ny, přístupnost břehu řeky apod. Stejně tak nelze krajinu vnímat jen vzhledově (jak naznačuje defi-
nice krajiny), ale zejména funkčně. Z tohoto pohledu je tedy umístění podzemního úložiště jaderné-
ho odpadu mnohem větším zásahem do krajiny než vysoký stožár větrné elektrárny. 
 
3. Jak se ochrana přírody a krajiny uskutečňuje (§ 2 odst. 2) 
 
Zákon o ochraně přírody a krajiny v § 2 odst. 2  předkládá způsoby jimiž se ochrana přírody a kraji-
ny uskutečňuje. Osm způsobů (písm. a) - f) a h), i) se váže k úzce pojaté ochraně přírody a krajiny 
(flóra, fauna, chráněná území, územní systémy ekologické stability apod.). Zbylé tři způsoby pak 
doplňují celý rozsah definice ochrany přírody a krajiny. Podle nich se tedy ochrana přírody a kraji-
ny uskutečňuje: 
 
g) spoluúčastí v procesu územního plánování a stavebního řízení s cílem prosazovat vytváření eko-
logicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny, 

Toto ustanovení jednoznačně a nezpochybnitelně odkazuje na proces územního plánování mezi 
jehož nástroje patří podle stavebního zákona také umisťování staveb, jemuž zpravidla předchází 
územní řízení. Cíle prosazení ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny může být dosaženo 
právě pomocí územního plánování (vytváření územně plánovacích podkladů, územně plánovací 
dokumentace) a navazujícího umisťování staveb (územní rozhodnutí, územní souhlas a další). Zně-
ní bodu g) i ochrana estetického vyznění krajiny zahrnují mezi legitimní nástroje ochrany přírody a 
krajiny i účast občanských sdružení v procesu stavebních řízení a to přestože stavební zákon občan-
ská sdružení výslovně ve výčtu účastníků stavebního řízení neuvádí.    

 

j) obnovou a vytvářením nových přírodně hodnotných ekosystémů, například při rekultivacích a 
jiných velkých změnách ve struktuře a využívání krajiny, 

k) ochranou krajiny pro ekologicky vhodné formy hospodářského využívání, turistiky a rekreace. 
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Tato dvě ustanovení opět zahrnují i procesy územního plánování, územního rozhodování a stavební 
řízení. 
 

4. Závěr 
 
Vzhledem k informacím, které vyplynuly z podrobného rozebrání úvodních ustanovení zákona o 
ochraně přírody a krajiny je možné sestavit demonstrativní okruh oblastí, které překračují rámec 
zužujícího výkladu definice ochrany přírody a krajiny a dle uvedeného zákona do ochrany přírody a 
krajiny spadají: 
 
- ochrana ovzduší (součást ekosystému, vliv na vyváženost krajiny, vliv na biotu)    
- ochrana před hlukem (součást ekosystému, vliv na vyváženost krajiny, vliv na biotu) 
- doprava (vliv na ovzduší a úroveň hluku, přístupnost krajiny, vliv na biotu) 
- územní plánování, umisťování a povolování staveb (vliv na vyváženost krajiny, stav ekosystémů, 
vzhled a přístupnost krajiny apod.) 
- ochrana vodního režimu a kvality vod (součást ekosystému, vliv na vyváženost krajiny, vliv na 
biotu apod.) 
 
zdroje:  
The Millennium Ecosystem Assessment (zprávy a publikace dostupné na http://www.maweb.org) 
Netopil, R., a kol.: Fyzická geografie I. 1. vyd., Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1984. 273 str. 
Míchal, I.: Ekologická stabilita. 1. vyd., Veronica, Brno, 1994. 276 str. 
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příloha 5) 
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příloha 6) 

 



 42 

 



 43

 
 
 
 
 
 
 



 44 

příloha 7) 
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příloha 8) 
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příloha 9) 
 

Návrh náležitostí oznámení o zahájení řízení o zásazích do dřevin 
 
1. počet stromů (a obvod jedinců ve výšce 130 cm na zemí) či plošný rozsah keřových porostů 
- tento údaj vytvoří základní představu o rozsahu a důležitosti zásahu do dřevin a vlivu na životní 

prostředí 
 

2. poloha dřevin (parcelní číslo pozemku, ulice, číslo domu, polohové určení – např. za domem) 
- tento údaj je důležitý pro případné vlastní terénní průzkumy a pro posouzení účasti sdružení. 
 
3. druh dřevin (rodové i druhové jméno) 
- tento údaje pomůže zpřesnit představu o důležitosti řízení a může pomoci při posuzování (napří-

klad kácení nepůvodních, nevhodných dřevin, nositelů alergenů apod.) 
 
4. jednoduché hodnocení zdravotního stavu dřevin (pokud je správnímu orgánu znám nebo je uve-

den v žádosti o kácení) 
- důležitý údaj pro posouzení oprávněnosti kácení a významu účasti veřejnosti v řízení 
 
5. název/druh nebo typ  žadatele o zásah do zeleně 
- zpřesňující údaj (základní rozlišení – fyzická osoba, soukromá právnická osoba, veřejná institu-

ce apod.) 
 
6. důvod požadovaného zásahu (stručný popis – stavba s uvedením typu a účelu, stínění, špatný 

zdravotní stav, ohrožení osob a majetku apod.) 
- důležitý údaj pro posouzení účasti občanských sdružení, významu řízení (například 

NESEHNUTÍ Brno se zajímá o řízení týkající se výstavby nákupních center, komunikací a pří-
padně další) a odůvodněnosti kácení a potenciálního vlivu na životní prostředí  

 

7. náhradní výsadba (ano/ne, popřípadě jaká)  
- důležitý údaj pro posouzení odůvodněnosti kácení a potenciálního vlivu na životní prostředí 
 
 


