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INF 2/2019

Zveřejnění poskytnuté informace podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obecní úřad Jičíněves obdržel dne 1. 7. 2019 žádost o informaci od paní ……….…. bytem ……………...
Žádost byla podána v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí informace týkající se
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Kdo konkrétně (jmenovitě) vydal nařízení k pokácení stromů na dolanském hřbitově?
Z jakých důvodů bylo toto nařízení vydáno a kdy?
Kdy došlo (přesné datum) ke kácení stromů na dolanském hřbitově?
Bylo kácení stromů podloženo odborným doporučením a s tím souvisejícím povolením ke kácení?
Pokud ano, prosím, o poskytnutí těchto odborných posudků včetně povolení.
Pokud byly stromy káceny z důvodu, že jejich stav bezprostředně ohrožoval životy či zdraví,
či hrozila škoda značného rozsahu, prosím o kopii oznámení orgánu ochrany přírody,
které je povinné podat do 15 dnů od provedení kácení.
Kolik kubíků dřeva z těchto pokácených stromů bylo v přepočtu získáno z padlých stromů?
Jak bylo se dřevem dále naloženo? Prosím o informaci, kam bylo konkrétně dřevo odvezeno
a přesně kolik kubíků na která konkrétní místa?
Dále prosím o přesnou vědeckou klasifikaci názvu všech stromů, které byly na dolanském hřbitově
pokáceny.
Plánuje obec za pokácené stromy vysadit na dolanském hřbitově nové? Pokud ne, proč?

Bylo odpovězeno, Obecní úřad Jičíněves, jakožto povinný subjekt podle § 2, odst. 1 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „zákona č.
106/1999 Sb.“) obdržel dne 1. 7. 2019 Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/ 1999 Sb.,
na níž odpovídá ve stejném pořadí, v jakém byly otázky položeny, následovně:
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1. Rozhodnutí vydal Obecní úřad Jičíněves dne 6. 3. 2019 jakožto orgán ochrany přírody dle §§ 75,
76 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
2. Rozhodnutí bylo vydáno dne 6. 3. 2019 na základě žádosti Obce Jičíněves ze dne 21. 2. 2019,
kterou obecní úřad obdržel dne 22. 2. 2019. Důvodem pro vydání rozhodnutí bylo zjištění oprávněnosti
žádosti, když dne 22. 2. 2019 byla provedena prohlídka předmětných dřevin i místa, kde se stromy
nacházely. Z provedené prohlídky bylo zjištěno, že stromy, o jejichž pokácení bylo zažádáno, jsou skutečně
v havarijním stavu, jsou přerostlé, proschlé a ulamují se z nich velké větve, které mohou způsobit škodu
na majetku i zdraví. V daném případě dřeviny, o jejichž pokácení bylo zažádáno, již neplnily svou funkci,
kdy měly svým vzrůstem a umístěním dotvářet pietní podobu místa. Ve skutečnosti tomu bylo přesně
naopak, kdy dřeviny prorůstáním do hrobů a nadzvedáváním hrobových dílů kazily vzhled místa a některých
hrobů, zhoršovaly přístup k nim a tím i jejich údržbu.
Nadto, podnět k podání žádosti vzešel od finančního výboru Obce Jičíněves, který při svém zasedání
dne 18. 1. 2019 doporučil okamžité řešení zeleně na hřbitově v Dolanech z důvodu hrozící nemalé škody
na soukromém majetku (bod č. 5 v zápise ze zasedání finančního výboru z téhož dne).
Obecní úřad Jičíněves pro úplnost dodává, že finanční výbor je povinně zřizovaný orgán
zastupitelstva obce, a to orgán kontrolní a iniciativní. Dle § 119 odst. 2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce. Pokud jde
o hospodaření s majetkem obce, zde zákon o obcích č. 128/2000 Sb., v § 38 obci ukládá povinnost jednak
využívat majetek obce účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy, dále povinnost pečovat o zachování
a rozvoj svého majetku, a v neposlední řadě povinnost chránit majetek obce před zničením, poškozením,
odcizením nebo zneužitím.
Při své kontrolní činnosti tedy finanční výbor došel k závěru, že stav zeleně na hřbitově v Dolanech
je takový, že může způsobit nemalé škody na soukromém majetku, a proto doporučil tento stav okamžitě
řešit. Z tohoto důvodu byla žádost podána a následně shledána za opodstatněnou, což vedlo k vydání
rozhodnutí o povolení kácení dřevin.
3. Ke kácení dřevin na hřbitově v Dolanech došlo v období od 11. 3. do 21. 3. 2019, neboť vzhledem
k rozsahu a obtížnosti kácení nebylo možné jej provést v jeden den. Při kácení tak byla splněna podmínka
uvedená v rozhodnutí, že stromy musí být pokáceny v době vegetačního klidu, tj. do 31. 3. 2019. Kácení
bylo provedeno odborným způsobem panem Miroslavem Tvardošem (IČ: 75851121), který se specializuje
na výškové a hloubkové práce pomocí horolezecké techniky.
4. Jak je uvedeno výše, kácení dřevin na hřbitově v Dolanech bylo doporučeno kontrolním výborem
a povoleno rozhodnutím Obecního úřad Jičíněves dne 6. 3. 2019, přičemž obecní úřad jakožto orgán
ochrany přírody postupoval zcela dle dikce příslušných ustanovení zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny.
5. Z důvodu bezprostředního ohrožení života či zdraví ve smyslu §8 odst. 5 zák. č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, dřeviny káceny nebyly, proto nelze kopii oznámení zaslat.
6. Z pokácených dřevin bylo vytěženo cca 7,5 m3 dřeva.
7. Dřevo bylo v množství 5,5 m3 převezeno do Dolan, kde bude použito jako topivo k vytápění
zde umístěné dílny ve vlastnictví obce v nadcházejících zimních měsících. Dva špalky byly darovány dvěma
občanům obce Jičíněves na jejich žádost na štípání dřeva a zbytek byl poskytnut jako protiplnění za úklid
hřbitova dalšímu občanovi obce Jičíněves.
8. Pokáceny byly následující dřeviny: 2 ks smrk ztepilý (picea abies) a 5 ks tújí, odborně cypřišek kultivatr miko (chamaezcyparis obtusa).
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9. Obec plánuje vysadit za pokácené stromy nové v rámci celkové revitalizace hřbitova v Dolanech
na podzim roku 2019, neboť se mimo jiné zcela ztotožňuje s názorem Nejvyššího soudu ČR uvedeném
v rozhodnutí sp. zn. 5 As 53/2011 – 109, v němž soud velice rozumně judikoval, že „Lipové stromořadí,
přestože je součástí živé přírody, je tedy dílem lidských rukou obdobně jako ovocné sady či živé ploty a má
obdobně jako tyto porosty svou životnost, byť ji lze počítat na více lidských generací. Tato delší doba
životnosti ovšem nic nemění na tom, že nakonec každé takové stromořadí vlivem přirozeného procesu
stárnutí či případně za spolupůsobení dalších negativních faktorů dospěje do stádia, kdy je nezbytná anebo
přinejmenším vhodná jeho celková obnova.“
Obecní úřad Jičíněves dospěl k závěru, že nastalo právě takové stádium, kdy je nezbytná celková
obnova dřevin na hřbitově v Dolanech.

Informace byla zaslána emailovou adresou žadatelce dne 12. 7. 2019
(„otisk úředního razítka“)

Jiří Exnar v.r.
starosta obce
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