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SDĚLENÍ
Vážená paní starostko,
dne 17.05.2018 obdržela Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava (dále
jen „ČIŽP“), Váš podnět k prošetření možného protiprávního jednání na úseku ochrany lesa jako
složky životního prostředí na lesních pozemcích p. č. 2482 a 2624, k. ú. Ropice. V podnětu byla
také zmíněna těžba lesních porostů na lesním pozemku p. č. 2581, k. ú. Ropice, která měla mít –
dle podnětu – negativní následky (dále souhrnně jen „předmětné lesní pozemky“). V podnětu je
uvedeno, že těžba má celkově dosáhnout objemu 1 000 m3.
Na základě Vašeho podnětu ČIŽP provedla dne 18.05.2018 šetření na místě. Šetření se také
účastnili tři zaměstnanci Lesy České republiky, s.p., IČ 421 96 451 Přemyslova 1106/19, Nový
Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové (dále jen „LČR“), včetně Ing. Jana Honsy, lesního
správce Lesní správy Ostrava. LČR jsou pověřeny hospodařením na předmětných lesních
pozemcích a vykonávají zde práva a povinnosti vlastníka lesa.
ČIŽP na místě zjistila, že se jedná o obnovní porosty 917 E12 a 917 F11 (označení podle lesního
hospodářského plánu pro lesní hospodářský celek Ostrava), u kterých je v lesním hospodářském
plánu předepsána mýtní úmyslná těžba v celkové výši 834 m3. K okamžiku šetření, které ČIŽP
provedla, byla vyznačena těžba v celkové výši cca 450 m3. Porosty byly ke dni šetření vytěženy
na ploše cca 0,25 ha. Dřevní hmota je přibližovací linkou v porostu stahována v celých délkách
k přilehlé komunikaci a připravována k odvozu.
Holina porostu 917 H11 na p. č. 2581 po obnovní těžbě z roku 2017 se nachází mezi obecní
komunikací a vodním tokem Vělopolkou. ČIŽP zde nezjistila zjevné známky sesuvných jevů.
Okraj asfaltové vozovky v délce cca 12 m byl popraskán, dle názoru ČIŽP následkem
nedostatečně zpevněného podloží.
V podnětu je uvedeno, že došlo k „narušení významného krajinného prvku a přírodního
biokoridoru“. Lesy jsou podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), významné krajinné prvky, a
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podle § 4 odst. 2 tohoto zákona jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze
tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační
funkce. Z tabulkové části hospodářské knihy lesního hospodářského plánu je zřejmé, že
předmětné lesní pozemky se překrývají s prvky ÚSES – s lokálním biocentrem Soutok a lokálním
biokoridorem – a lesy jsou zde (přinejmenším z části) zařazeny do kategorie lesů zvláštního
určení – kategorie 32c, lesy příměstské. V daném případě se jedná o těžbu prováděnou v souladu
se schváleným lesním hospodářským plánem, ke kterému orgán ochrany přírody vydal závazné
stanovisko podle § 4 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny. Na takovou těžbu nelze bez
dalšího nahlížet jako na poškození nebo ničení významného krajinného prvku anebo jako na
nelegální aktivitu v prvcích ÚSES.
ČIŽP v okamžiku šetření neprokázala nepřiměřené narušení půdního krytu anebo poškození
stromů způsobené těžbou anebo soustřeďováním dříví. Neprokázala ani překročení mezních
parametrů sečí definovaných v § 31 odst. 2 a odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“).
ČIŽP ke dni šetření na předmětných lesních pozemcích neprokázala ohrožení ani poškození lesa
jako složky životního prostředí.
Obnova porostu na předmětných lesních pozemcích má smysl mimo jiné z hlediska bezpečnosti,
jelikož jde o lesní porosty v blízkosti zástavby a golfového hřiště. V případě porostů vysokého
věku je větší pravděpodobnost zlomů větví anebo celých stromů, zvláště na okraji souvislých
porostů na hranici se sousedními pozemky.
Oddělení ochrany lesa ČIŽP při své inspekční činnosti zjišťuje, zda jsou ze strany právnických
a fyzických osob dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí týkajících se funkcí lesů
jako složky životního prostředí. V Registru svahových nestabilit České geologické služby
(https://mapy.geology.cz/svahove_nestability/) je sesuv zasahující i na lesní pozemek p. č. 2482,
k. ú. Ropice, zařazen do skupiny svahových nestabilit přírodního původu. K „řešení“ svahových
nestabilit přírodního původu nemá ČIŽP kompetence.
Pokud se týká sesuvů půdy, v § 22 odst. 1 lesního zákona je uvedeno: „Vlastníci nemovitostí
nebo investoři staveb a zařízení jsou povinni provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření,
kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způ
sobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem vě
tví a kořenů, zastíněním a lavinami z pozemků určených k plnění funkcí lesa; tato opatření jsou
oprávněni provést i na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. Rozsah a způsob zabezpeč
ovacích opatření stanoví orgán státní správy lesů, pokud není podle zvláštních předpisů18) př
íslušný jiný orgán státní správy. Vlastník pozemků určených k plnění funkcí lesa je povinen
provedení opatření strpět.“ Dle § 22 odst. 2 lesního zákona „Vyžaduje-li zajištění bezpečnosti
osob a majetku kromě opatření uvedených v odstavci 1 i změnu ve způsobu hospodaření v lese
nebo omezení ve využívání pozemků určených k plnění funkcí lesa, rozhodne orgán státní správy
lesů o dalších opatřeních a určí, kdo ponese náklady s tím spojené a kdo nahradí vlastníku lesa př
ípadnou újmu. Ustanovení zvláštních předpisů zůstávají nedotčena.19)“
Dle výše citovaných ustanovení – zjednodušeně řečeno – nemá vlastník lesa nebo správce lesa
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povinnost činit opatření, měnit způsob hospodaření anebo omezovat zákonem povolené
využívání pozemků určených k plnění funkcí lesa, pokud příslušný orgán veřejné správy
nerozhodne jinak. Pro bližší informace k aplikaci § 22 lesního zákona je možné obrátit se na
příslušný orgán státní správy lesů obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kterým je
v daném případě Městský úřad Třinec, Odbor životního prostředí a zemědělství.
Další informace o sesuvných jevech a jejich možném „řešení“ lze nalézt na webových stránkách
Moravskoslezského kraje v sekci Životní prostředí – Geologie
(https://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/geologie-41591/).
V souladu s § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Vám
ČIŽP sděluje, že ke dni šetření na předmětných lesních pozemcích neprokázala ohrožení
nebo poškození lesa jako složky životního prostředí, nezjistila poškozování nebo ničení
významného krajinného prvku, nezjistila nelegální aktivitu v prvcích ÚSES, neshledala
důvod pro zahájení kontroly dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění
pozdějších předpisů, a nebude zahajovat správní řízení.
ČIŽP Vám děkuje za Váš zájem o životní prostředí.
S pozdravem

Mgr. Pavel Džubera
vedoucí oddělení ochrany lesa
elektronicky podepsáno

ROZDĚLOVNÍK
datovou schránkou doporučeně s doručenkou
- obec Ropice, IČ 703 05 587, č. p. 110, Ropice, doručovací pošta 739 61 Třinec
spis
- ČIŽP OI Ostrava OOL
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