
Dotaz ze dne 20. 8. 2012 - č.j.: 49532/2012  
Žádost o informace – stavební povolení a územní rozhodnutí – 
Tyršovy sady 
 
Prosím o zodpovězení následujícího dotazu, který se týká stavebního povolení a územního 
rozhodnutí - projekt Tyršovy sady. Krajský úřad vydal dne 14.8.2012 rozhodnutí č.j 
50929/2012/OŽPZ/VR, kterým se ruší povolení ke kácení celkem 137 stromů vydané MmP 
pod č.j. MmP 27099/2012 ze dne 25. 4. 2012. 
 
V odůvodnění rozhodnutí je uvedeno: "Bez dostatečného vyhodnocení především výše 
uvedených souvislostí [nedostatečné hodnocení vodního režimu dané lokality na stromy i 
zeleň obecně] nelze použít zpracovaný projekt jako závažný důvod pro povolení kácení. Za 
závažné důvody lze tedy v tuto chvíli uznat pouze důvody dané stavem jednotlivých 
dřevin." 
 
S ohledem na to, že podle dostupných informací nelze některé stavební objekty plně 
realizovat bez odstranění některých z předmětných dřevin, přičemž ze znaleckých posudků 
vyplývá, že většina těchto dřevin je zdravých, a nelze je tedy pokácet z titulu jejich stavu, 
bych se rád dotázal, jaký má uvedené rozhodnutí vliv na vydané stavební povolení a územní 
rozhodnutí. 
 
Může začít stavebník s realizací stavebních objektů, kterým žádné dřeviny "nepřekážejí"? 
Může začít stavebník s částečnou realizací stavebních objektů, kterým některé dřeviny 
"překážejí"? Jedná se patrně např. o stavební objekt "promenáda". 
 

 
Odpověď na dotaz ze dne 17. 9. 2012 
 
odpovídám na vaši žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb. č.j.: 49532/2012 ze dne 20. 8. 
2012, který se týká „stavebního povolení a územního rozhodnutí – projekt Tyršovy sady“. 
 
V této věci vám sděluji: 
 

1. Pravomocným stavebním povolením stavebník získal právo provést stavbu. Stavbu lze 
realizovat po jednotlivých stavebních objektech. 
 

2. V případě kolize stavby s dřevinami, na něž není pravomocné povolení ke kácení 
dřevin, lze realizovat pouze ty části stavby, které v kolizi s dřevinami nejsou a které by 
byly schopné samostatného užívání. Město ale zároveň nemůže začít s částečnou 
realizací stavebních objektů, protože vybraný dodavatel na realizaci díla odstoupil od 
této smlouvy. 

 


