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Česká inspekce životního prostředí 
Ředitelství 
Na Břehu 267,  
Praha 9 – Vysočany,  
Oddělení ISA 

Elektronická adresa podatelny: podatelna@cizp.cz  

                        V Praze dne 28. 3. 2017 

Věc:  podnět k zahájení řízení (§ 42 správního řádu) 

Autorem podmětu je Kverulant.org, obecně prospěšnou společností, jež se v rámci své 
činnosti zaměřuje především na: 

- prosazování veřejného zájmu v oblasti hospodaření s veřejnými statky; 

- dohled nad dodržováním zákonných, demokratických a hospodárných principů při správě 
státu a územních samospráv; 

- dohled nad dodržováním principu rovnosti před zákonem, zejména při správě státu a 
územních samospráv; 

- prosazování opatření vedoucích k omezování prostoru pro korupci a klientelismus při 
správě státu a územních samospráv; 

- vyvolávání tlaku veřejnosti, poskytování podpory takovému tlaku, jeho koordinace a 
uplatňování s cílem dosahovat pozitivních změn ve shora naznačených oblastech. 

Z výše uvedených důvodů podáváme tento podmět k zahájení řízení.  

V Praze, podél ulice 5. května, ale zejména na křížení ulice 5. Května s pěší lávkou od ulice 

Jihozápadní IV na Spořilově došlo zejména na pozemku parcelní číslo:251/9, katastrální území: 

Chodov [728225] číslo LV: 1678 majitele HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, 

Staré Město, 11000 Praha 1 k poškozování zeleně, ale zejména dřevin. Z charakteru 

poškození dřevin je zcela zjevný záměr zabránit zakrytí výhledu na billboardy, nikoli 

jakékoli formy sadovnického zásahu za účelem zušlechtění stromů. Z přiložené dokumentace, 

pořízené v průběhu března je zjevné, že došlo zejména: 

- K odstranění terminálu / terminálů stromu / stromů, čímž se výrazně snížila sadovnická 
hodnota stromů a jejich životnost 

- Při řezu nebylo postupováno v souladu se zásadami správného řezu. Byly ponechány 
pahýly a dlouhé řezy, které budou v budoucnu snadněji napadnutelné dřevokaznými 
houbami, při řezu nebylo přihlédnuto k nejvhodnějšímu místu řezu ve větevním kroužku. 
Okraje řezů jsou roztřepené, nezačištěné.  

- Rány po řezu nebyly jakkoli ošetřeny za účelem zabránění pronikání patogenních 
mikroorganismů. 

- Uřezané větve byly ponechány na místě bez dalšího standardizovaného zpracování 
štěpkováním nebo odvozem.  
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Dle našeho názoru byly postižené stromy připraveny cca o 40 % potenciálu dožití, byla zcela 

potlačena jejich sadovnická funkce prostorově odstínit přilehlou lávku a rovněž byl výrazným 

způsobem umenšen jejich potenciál hlukově izolační a prachově izolační funkce, kvůli které 

lemují oblast severojižní magistrály.  

V souladu se zákonem očekáváme, že budeme informováni o učiněných opatřeních ve lhůtě 

nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí žádosti. Preferujeme doručení informací pouze 

elektronicky. Adresa pro doručování je elektronická adresa info@kverulant.org. Podmět 

podáváme jako právnická osoba: Kverulant.org, o.p.s. IČO 28925165, zastoupená pro tento účel 

svým ředitelem Vojtěchem Razimou bytem Pražská 1148, 102 00 Praha 10. Žádost je digitálně 

podepsána.  

Kverulant.org o.p.s.                                                  

 Ing. Vojtěch Razima, ředitel společnosti  
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