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1  Úvod
Tato publikace je určena všem, kteří se aktivně zúčastňují, nebo mají zájem účast-

nit se řízení o ochraně přírody a krajiny. Při jejím zpracování jsme vycházeli nejen 
z výsledku analýzy praktické činnosti OS ČSOP Benešov v letech 1996 až 2007 
v této oblasti, ale i ze zkušeností ČSOP i  svých vlastních.

V úvodní kapitole se věnujeme rozboru právních úprav účasti veřejnosti, a to 
především z pohledu občanů nebo jejich sdružení se zájmem o ochranu životního 
prostředí a jejich účasti v nejrůznějších řízeních. Vedle pramenů českého vnitrostát-
ního práva, kterému věnujeme největší pozornost, alespoň stručně uvádíme i mezi-
národněprávní a komunitární právní prameny této problematiky. Již v této kapitole 
můžete najít podmínky, které stanoví jednotlivé právní předpisy pro účast veřejnosti 
a odkazy na jednotlivé vzory obsažené v přílohové části této publikace.

Na úvodní kapitolu úzce navazuje další téma – zakládání občanských sdružení 
a formy jejich činnosti. Založení občanského sdružení zde rozebíráme v jednotlivých 
krocích a ke každému z nich uvádíme i odkazy na potřebné vzory v přílohové části 
publikace.

Samostatná kapitola je věnována poměrně specifické a často opomíjené otázce 
– vedení archivu a dokumentace občanského sdružení. Na základě práce s archivem 
ČSOP Vlašim jsme se pokusili popsat několik základních pravidel, které Vám nejen 
usnadní archivování dokumentů, ale i poukáží na nejčastější chyby a nedostatky při 
jeho vedení ve vztahu k praxi.

Největší prostor v publikaci je věnován metodickým doporučením k jednotli-
vým typům řízení. Tato doporučení vycházejí z dlouhodobých zkušeností OS ČSOP 
Benešov, které si rozdělilo řízení podle jejich věcného zaměření na různé skupiny 
(kácení stromů, různé druhy výstavby, různá vodoprávní řízení, atd.). Ke každé ze 
skupin pak uvádíme krátký teoretický úvod včetně potencionálních negativních vlivů 
na životní prostředí. Dále jsou uvedeny zásady, které si ČSOP pro tento typ řízení vy-
tvořil a které v nich důsledně uplatňuje. Jedná se o typy situací, ve kterých se ČSOP 
nevyjadřuje, záměry, se kterými nesouhlasí, nebo se kterými souhlasí pouze s pod-
mínkami, včetně uvedení těchto podmínek. Pro snazší pochopení a ukázku praxe je 
vždy uvedeno i několik krátkých příkladů skutečných kauz.

V závěrečné přílohové části jsou obsaženy již výše zmiňované vzory úkonů při 
zakládání občanského sdružení, jeho činnosti a účasti v řízení, atd. Tyto vzory je 
třeba brát jen jako rámcové návody či doporučení (inspiraci), nikoliv jako přesné 
formuláře. Při jejich použití v praktickém případě je vždy dobré věc ještě konzultovat 
s profesionálním právníkem.

Závěrem je nezbytné podotknout, že předkládaná Metodická příručka vychází 
současně s publikací Analytická a případová studie Účasti okresního sdružení České-
ho svazu ochránců přírody Benešov ve správních řízeních v letech  1996 – 2007.

Obě tyto publikace jsou zaměřeny na účast veřejnosti a její další rozvoj. Přestože 
každá z publikací má odlišný cíl, úkol i úhel pohledu na danou problematiku, zůstá-
vají obě věcně propojené i pomocí značného množství odkazů v textu.  

Ve Vlašimi dne 31. ledna 2008                               Petra Humlíčková
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2  Možnosti  pro účast veřejnosti
Kácí se ve Vašem okolí strom, nebo dokonce celá alej? Není Vám lhostejný osud 

okolní krajiny? Trápí Vás stav životního prostředí? V této publikaci se pokusíme 
zprostředkovat rady a doporučení, jak v takovýchto situacích postupovat.

V okamžiku, kdy si všimnete již káceného stromu, nebo budované stavby, může 
být již pozdě. I když existuje možnost, že se jedná o činnost nepovolenou, na kterou 
je možné upozornit Českou inspekci životního prostředí, Policii ČR, nebo i přísluš-
ný obecní úřad. Podrobnější rozbor najdete například v publikaci Praktický rádce 
Jak chránit životní prostředí na Podblanicku (sestavila: Mgr. Lucie Kropáčková). 

2.1 Jak získat potřebné informace?
Aby byla Vaše účast efektivní, je nezbytné se dozvědět o připravovaných činnos-

tech již dříve. Jakým způsobem? Nově musí být například o všech připravovaných 
stavbách již ve fázi rozhodování o umístění stavby informováno prostřednictvím ta-
bulí v dané lokalitě, které 
obsahují veškeré nezbytné 
informace o připravované 
stavbě. Dalšími způsoby 
je čtení radničních novin, 
kontrola úřední desky 
a webových stránek obec-
ního úřadu, atd. 

 Možností k získání in-
formací o činnostech, které 
by mohly mít nějaký vliv 
na životní prostředí (tedy 
i vzhled krajiny, čistotu 
ovzduší, vody, nebo půdy, 
atd.), je několik. Kromě již 
výše zmiňované četby in-
formační zdrojů od obec-
ního úřadu, existují ještě 
dvě další možnosti. 
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MOŽNOSTI  PRO ÚČAST VEŘEJNOSTI

2.1.1  Žádost o informace podle zákona o právu na informace 
o životním prostředí

Každý (tedy občan, nebo občanské sdružení) může požádat příslušný úřad o in-
formace o životním prostředí. 

Informacemi o životním prostředí se myslí, např. informace o:

1.  stavu a vývoji životního prostředí, o příčinách a důsledcích tohoto stavu,
2.  připravovaných činnostech, které by mohly vést ke změně stavu životního 

prostředí, a informace o opatřeních, jež podnikají úřady odpovědné za ochra-
nu životního prostředí nebo jiné osoby při předcházení nebo nápravě poško-
zení životního prostředí,

3.  stavu vody, ovzduší, půdy, živých organismů a ekosystémů, dále informace 
o vlivech činností na životní prostředí, o látkách, hluku a záření do životního 
prostředí emitovaných a o důsledcích těchto emisí,

4.  využívání přírodních zdrojů a jeho důsledcích na životní prostředí a rovněž 
údaje nezbytné pro vyhodnocování příčin a důsledků tohoto využívání a jeho 
vlivů na živé organismy a společnost,

5.  vlivech staveb, činností, technologií a výrobků na životní prostředí,
6.  správních řízeních ve věcech životního prostředí, posuzování vlivů na životní 

prostředí, peticích a stížnostech v těchto věcech a jejich vyřízení a rovněž 
informace obsažené v písemnostech týkajících se zvláště chráněných součástí 
přírody a dalších součástí životního prostředí chráněných podle zvláštních 
předpisů,

7.  ekonomických a finančních analýzách použitých v rozhodování ve věcech 
životního prostředí, pokud byly pořízeny z veřejných prostředků,

8.  mezinárodních, státních, regionálních a místních strategiích a programech, 
akčních plánech apod., jichž se Česká republika účastní, a zprávách o jejich 
plnění,

9.  mezinárodních závazcích týkajících se životního prostředí a o plnění závazků 
vyplývajících z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána,

10. zdrojích informací o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů. 
Z tohoto výčtu pro Vás budou asi nejdůležitější informace obsažené v bodě  

2 a 6.

 O tyto informace můžete požádat jakýmkoliv způsobem (tj. písemným podáním 
doručeným úřadu, ale i ústně, telefonicky, telegraficky, faxem nebo jinou technicky 
proveditelnou formou). Pokud Vám nebude poskytnuta informace bezprostředně, 
doporučujeme podat ještě jednou žádost v písemné formě. Na jedno vyhotovení 
této žádosti můžete požádat o vyznačení jejího podání. Toto vyhotovení si potom 
nechejte u sebe jako důkaz, pro případ pozdějších komplikací. Vzor takovéto žádosti 
viz Příloha č. 12. 

Žádost musí být dostatečně specifická – úřadu z ní musí být jasné jaký typ in-
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formací požadujete. Součástí žádosti může být způsob poskytnutí informací, např. 
písemně zaslat na adresu, ústně sdělit, zaslat na nosiči elektronických dat, atd. Nao-
pak do žádosti nemusíte uvádět účel nebo důvod, kvůli kterému chcete získat dané 
informace. 

Informace na základě této žádosti by Vám měli být poskytnuty nejpozději do 30 
dnů, a to zdarma, pouze za cenu materiálů (CD, papír, atd.).

Pokud Vámi požadované informace nejsou informacemi o životním prostředí 
ve smyslu tohoto zákona, můžete o ně stejně požádat, ale tyto informace již mohou 
být zpoplatněny (budete muset hradit práci na vyhledání těchto informací). Žádost 
bude vypadat obdobně, jen se změní zákonný základ. Informace budete požadovat 
na základě zákona o svobodném přístupu k informacím – č. 106/1999 Sb. V tomto 
případě by Vám měly být poskytnuty informace do 15 dnů.

2.1.2 Žádost podle zákona o ochraně přírody a krajiny
Možnost podat tuto žádost (podle § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody a kraji-

ny) nemá již každý, ale pouze občanská sdružení. Jedná se o občanské sdružení nebo 
jejich organizační jednotku, jejichž hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny 
(tato skutečnost se ověřuje pouze podle stanov), a která mají právní subjektivitu (ob-
čanské sdružení je právnickou osobou podle českého práva a má proto vždy právní 
subjektivitu). 

Výhodou oproti žádosti podle zákona o právu na informace o životním prostředí 
je skutečnost, že na základě takovéto žádosti bude sdružení předem informováno 
o všech zamýšlených  zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mo-
hou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, které jsou chráněny podle zákona 
o ochraně přírody a krajiny. 

Takováto žádost je platná pouze jeden rok, ale je možné ji podávat opakovaně. 
Není možné podávat „generální“ žádost, ale je nezbytné ji místně i věcně specifiko-
vat. Možný vzor žádosti viz Příloha č.1, 14.

2.2 Jak se účastnit řízení?
Již v předchozí části jste si mohli povšimnout rozdílů mezi fyzickou osobou – 

každým, samostatným občanem, a právnickou osobou – občanským sdružením, 
tedy skupinou více občanů, kteří se rozhodli nějakým způsobem formalizovat svoji 
činnost. I dále je nezbytné dělit tyto dvě skupiny.

Možnost účastnit se jako fyzická osoba máte na základě správního řádu (srovnej 
ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu). Pokud prokážete, že Vaše práva a povinnos-
ti budou daným rozhodnutím „přímo dotčeny“. Typicky se bude jednat o snížení 
ceny Vaší nemovitosti v důsledku výstavby způsobující hluk, zápach, nebo jiné zne-
čištění. Vzor přihlášení do řízení naleznete v Příloze č. 13. 

Vedle tohoto obecného způsobu na účast jednotlivých fyzických osob pamatují 
i následující zákony:
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-  stavební zákon – v územním plánování může podávat svoje připomínky kaž-
dý,

-  zákon o integrované prevenci a omezování znečištění – možnost podávat svoje 
vyjádření má každý,

-  zákon o posuzování vlivů na životní prostředí – možnost podávat připomínky 
má každý, na základě toho zákona se potom může účastnit i dalších navazují-
cích řízení.

Mnohem častěji je využívána možnost účasti v řízení ve formě právnické osoby. 
Jedním z důvodů může být zvýhodňování jejich postavení. Kromě lepší informova-
nosti je jejich účast výhodněji upravena i v samotném řízení. 

Pokud nemáte ve svém okolí sdružení, jehož členem byste se mohli za účelem 
hájení ohrožených zájmů stát, musíte si založit sdružení vlastní. Založení sdružení je 
možné dvěma způsoby. Buď se stanete základní organizací ČSOP, nebo občanským 
sdružením založeným za účelem ochrany přírody a krajiny. Oba tyto způsoby jsou 
podrobně popsány v Kapitole č. 5. 

2.3 Přihlášení se do řízení
Pokud se účastníte řízení jako fyzická osoba, do řízení se přihlašovat nemusíte. 

Existují totiž dva možné důvody Vaší účasti. Pokud se účastníte na základě ustano-
vení správního řádu, přihláškou do řízení Vám je již Vaše tvrzení o možném přímém 
dotčení práv a povinností podle Přílohy č. 13. Pokud se vyjadřujete podle ostatních 
výše zmíněných zákonů, stačí podat svoje vyjádření ve formě připomínek.

Odlišná situace nastává u právnických osob. Ty jsou většinou o všech řízeních 
předem informovány na základě tzv. „generální žádosti“ podle zákona o ochraně 
přírody a krajiny (viz Příloha č. 1 a Příloha č. 14). Aby se ale mohly řízení účastnit, 
tj. vznášet v něm svoje připomínky a požadavky, musí se do něj přihlásit. Občanské 
sdružení se totiž stává účastníkem řízení až na základě písemného oznámení svojí 
účasti (vzor viz Příloha č. 2). Lhůta pro tento úkon je 8 dnů a začíná běžet buď od 
doručení písemného vyhotovení informace o zahájení řízení, nebo od zveřejnění na 
úřední desce příslušného úřadu a současně na portálu veřejné správy (na internetu).

2.4 Vyjádření připomínek k řízení
V předchozích částech jste měli možnost seznámit se s možností získat informa-

ce, způsobem účasti a přihlášením k řízení pro fyzické i právnické osoby. Nyní jste 
tedy účastníky řízení, ve kterém se rozhoduje o činnosti, která může mít negativní 
vliv na životní prostředí, Vaše bezprostřední okolí, nebo na Vaše práva a povinnosti. 
Účast v řízení Vám bohužel nedává právo rozhodnout o zákazu takovéto činnosti. 
Účastí v řízení se stáváte pouze jednou ze stran v rozhodování, která může vznášet 
svoje připomínky, které musejí být při rozhodování řádně zohledněny. 

K úspěšné účasti je tak zapotřebí stanovit si cíl, kterého chcete dosáhnout (zabrá-
nění stavbě, omezení jejích negativních vlivů, atd.), a prostředky k jeho dosažení – 
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správně formulované připomínky vyjadřované k řízení. Možnou inspirací Vám může 
být Kapitola č. 6, která obsahuje metodická doporučení k jednotlivým typům řízení 
(kácení dřevin, stavba základnových stanic mobilních operátorů, atd.).

2.5 Nespokojenost s výsledkem řízení
Na konci řízení Vám bude jako jeho účastníku doručeno rozhodnutí. To může 

daný záměr povolovat, zakazovat, nebo pro něj stanovit další omezující podmínky. 
Pokud nejste s tímto rozhodnutím spokojeni a domníváte se, že úřad některé pod-
statné skutečnosti opominul, nesprávně rozhodl, nebo Vás třeba v průběhu řízení 
nějak omezoval ve Vašich procesních právech, máte možnost se proti danému roz-
hodnutí odvolat. 

Odvolat se můžete v zásadě proti jakémukoliv rozhodnutí, a to do 15 dnů od 
jeho doručení k správnímu orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Odvolání 
musí mít náležitosti podání, tj. musíte identifikovat úřad (názvem a adresou), sebe 
jako odvolatele (jménem, adresou, datem narození, nebo IČO). A dále musí obsaho-
vat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje (určit číslem jednacím, názvem 
řízení, katastrálním územím, atd.) a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy 
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo (stručné zopakování 
Vašich předchozích připomínek a jejich odlišnost od způsobu rozhodnutí). Vzor 
odvolání viz Příloha č. 15. 

Na základě odvolání přezkoumá „nadřízený“ správní úřad (většinou krajský 
úřad) rozhodnutí, se kterým nesouhlasíte, a rozhodne znovu. Může vyhovět Vašemu 
odvolání a původní rozhodnutí změnit, nebo ho vrátit znovu k původnímu úřadu, 
který bude vázán názory nadřízeného správního úřadu. Na druhou stranu ale může 
i Vašemu odvolání nevyhovět a původní rozhodnutí potvrdit. V tomto případě se 
pro Vás otevírá možnost soudního přezkumu – správní žaloby proti rozhodnutí, 
o které rozhodne soud. To je ovšem poměrně složitá otázka, kterou se v této publi-
kaci nebudeme blíže zabývat.
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3 Právní předpisy v oblasti účasti veřejnosti
Právní předpisy v této oblasti můžeme v současnosti rozdělit do tří základních 

kategorií na předpisy práva: 

-  mezinárodního,
-  evropských společenství (komunitární právo, nebo také ale nepřesně právo Ev-

ropské unie),
-  vnitrostátního, tedy právního řádu České republiky.
Těžiště mezinárodní právní úpravy účasti veřejnosti v oblasti životního prostře-

dí spočívá v Aarhuské úmluvě. Celým názvem se jedná o Úmluvu Evropské hos-
podářské komise OSN o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování 
a přístupu k právní ochraně v otázkách životního prostředí. Aarhuská úmluva byla 
sjednána dne 25. června 1998 na 4. konferenci ministrů životního prostředí EHK 
OSN (UNECE) v rámci procesu „Životní prostředí pro Evropu“ v dánském Aar-
husu a v současné době má 40 signatářských zemí včetně Evropských společenství 
jako celku. 

Česká republika Aarhuskou úmluvu ratifikovala dne 6. srpna 2004. Ratifika-
cí se pro nás úmluva stává závazným předpisem. V platnost vstoupila dne 4. října 
2004 (konkrétní znění srovnej č. 124/2004 Sb. m. s.). Nejvyšší správní soud, který 
v  poslední době několikrát rozhodoval o „bezprostřední použitelnosti“ této úmluvy,  
nedošel zatím k jednoznačnému závěru v této otázce.

Aarhuská úmluva je tedy mezinárodním právně závazným dokumentem, který 
je zaměřen na obecné posílení demokracie v oblasti ochrany životního prostředí. 
Úmluva je obsahově postavena na třech relativně samostatných, nicméně vzájemně 
provázaných, věcných okruzích, tzv. pilířích:

-  zpřístupňování informací o životním prostředí  veřejnosti (tj. právo na infor-
mace),

-  aktivní účast veřejnosti v rozhodovacích procesech, týkajících se životního pro-
středí (tj. právo na účast na rozhodování),

-  zajištění právní ochrany v záležitostech životního prostředí (tj. právo na soudní 
ochranu).

Účasti veřejnosti se na několika úrovních věnuje také právo Evropského spole-
čenství, které například stanoví požadavky v oblasti účasti veřejnosti pro jednotlivé 
orgány a instituce Evropského společenství. Tyto požadavky vyplývají právě z při-
stoupení Evropského společenství k výše zmiňované Aarhuské úmluvě. Pro praxi 
jsou ale nejdůležitější požadavky na transpozici úpravy pro členské státy, které jsou 
upraveny v množství směrnic, z nichž nejpodstatnější jsou směrnice o účasti ve-
řejnosti, směrnice EIA, SEA, IPPC, rámcová směrnice o vodě, směrnice o GMO 
a nově dokonce i směrnice o odpovědnosti za škodu na životním prostředí, jejíž 
působnost přesahuje Aarhuskou úmluvu. Obsah této úpravy zde nebudeme blíže 
rozebírat, protože se jedná o povinnosti, které jsou blíže provedeny (transponovány) 
v českém vnitrostátním právním řádu.

Třetí oblasti – předpisům vnitrostátního právního řádu České republiky – s ohle-
dem na její obsáhlost budeme věnovat samostatnou kapitolu. 
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4 Právní úprava ČR
Základním právním předpisem upravujícím řízení v českém právním řádu je 

správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.). Dokonce i při výslovném vyloučení jeho pů-
sobnosti se zpravidla použijí alespoň některé základní zásady v něm obsažené. Tento 
zákon je ale pro řízení v oblasti životního prostředí modifikován mnoha dalšími 
zákony k němu speciálními. Úprava speciálním zákonem má totiž obecně přednost 
před úpravou zákonem obecným. Nejdůležitějšími z nich jsou zákon o ochraně pří-
rody a krajiny, vodní zákon a zákon o integrované prevenci a omezování znečištění. 
Všechny tyto zákony, práva spojená s účastí veřejnosti upravují příznivěji (šířeji) než 
vlastní správní řád. 

Subsidiárně použitelný je správní řád i vůči novému stavebnímu zákonu, který 
upravuje územní plánování, územní řízení (včetně svého vztahu k řízení EIA) a ko-
nečně i stavební řízení. Dalšími samostatně upravenými řízeními jsou řízení EIA 
a SEA, upravená společně „zákonem EIA“.

4.1 Zákon o ochraně přírody a krajiny
Z hlediska účasti veřejnosti (respektive občanských sdružení) na správních říze-

ních je nejvýznamnějším a nejčastěji užívaným předpisem zákon o ochraně přírody 
a krajiny, který byl publikovaný jako zákon České národní rady ze dne 19. února 
1992 pod č. 114/1992 Sb. Od té doby byl již mnohokrát novelizován. 

Tento zákon upravuje účast veřejnosti v oblasti poskytování informací a opráv-
nění stát se účastníkem řízení. Důležitou skutečností je, že účast neomezuje pouze 
na řízení dle svých vlastních ustanovení, ale uplatní se i pro veškerá jiná řízení (dle 
ostatních zákonů – např. stavebního, vodního, horního, lesního atd.), při nichž mo-
hou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona.

4.1.1 Poskytování informací veřejnosti
Základním předpokladem pro účast veřejnosti je její informovanost. Poskytová-

ní informací upravuje zákon o ochraně přírody a krajiny (vedle zákona č. 123/1998 
Sb., o právu na informace o životním prostředí) poměrně specifickým způsobem ve 
svém ustanovení § 70 odst. 2. Ustanovení se vztahuje na všechna občanská sdruže-
ní nebo jejich organizační jednotky, jejichž hlavním posláním je ochrana přírody 
a krajiny (tato skutečnost se ověřuje pouze podle stanov) a která mají právní sub-
jektivitu (občanské sdružení je právnickou osobou podle českého práva a má proto 
vždy právní subjektivitu). Tato sdružení mohou požádat příslušné orgány veřejné 
správy, aby byla předem informována o všech zamýšlených  zásazích a zahajovaných 
správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, 
které jsou chráněny podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Takováto žádost je 
platná pouze jeden rok, ale je možné ji podávat opakovaně. Není možné podávat 
„generální“ žádost, ale je nezbytné ji místně i věcně specifikovat. Možný vzor žádosti 
viz Příloha č.1, 14.
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4.1.2 Oprávnění stát se účastníkem
Následující odstavec (tedy ustanovení § 70 odst. 3  zákona o ochraně přírody 

a krajiny) je zásadní pro úpravu možnosti stát se účastníkem řízení, při nichž mohou 
být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Toto ustanovení je tak nejdůležitějším 
zvláštním předpisem ve smyslu ustanovení § 27 odst. 3 správního řádu. Občanské 
sdružení se stává účastníkem řízení na základě svého „přihlášení“, neboli přesnými 
slovy zákona písemného oznámení svojí účasti (vzor viz Příloha č. 2). Lhůta pro ten-
to úkon je 8 dnů a začíná běžet buď od doručení písemného vyhotovení informace 
o zahájení řízení, nebo od zveřejnění na úřední desce příslušného úřadu a současně 
na portálu veřejné správy (na internetu).

4.1.3 Samostatná řízení podle zákona o ochraně přírody a krajiny

4.1.3.1 Kácení dřevin rostoucích mimo les
Nejčastějším řízením podle zákona o ochraně přírody a krajiny i celkově je řízení 

o kácení dřevin rostoucích mimo les. Veškeré dřeviny (stromy a keře) rostoucí mimo 
les jsou chráněny zejména ustanovením § 7 až 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny. 

Ochrana podle zákona o ochraně přírody a krajiny je založená na těchto prin-
cipech:

-  na principu ochrany, tj. nikdo nesmí ničit nebo poškozovat tyto dřeviny,
-  na principu péče, tj. vlastníci pozemků, na kterých dřeviny rostou, jsou povin-

ni o ně pečovat,
-  na principu zákazu kácení bez povolení, tj. kácet dřeviny rostoucí mimo les je 

možné pouze na základě povolení, nebo existuje-li pro tento případ výjimka.
O povolení ke kácení může požádat jenom vlastník pozemku nebo nájemce se 

souhlasem vlastníka. Kácení se povoluje zpravidla mimo vegetační dobu – tedy od 
1. listopadu do 31. března, ale v odůvodněných případech je možné povolit i odliš-
ný termín. Takto se povoluje pouze kácení dřevin, nikoliv jejich ořez, který žádné 
povolení nevyžaduje. Ořez dřevin je však nezbytné provést tak, aby nedocházelo 
k poškození dřevin, tedy k podstatnému a trvalému snížení jejich ekologických a es-
tetických funkcí.

V následujících případech se jedná o výše zmíněné výjimky, při nichž vlastník 
nemusí žádat o povolení ke kácení. Tyto výjimky platí pouze pro vlastníka, je-li 
fyzickou osobou:

- jde-li o stromy do obvodu kmene 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 
a/či keřový porost do rozlohy 40 m2 (nesmí jít o chráněné druhy, památné stromy, 
registrované VKP či břehové porosty, porost nesmí být ani biotopem chráněných 
druhů)

- jde-li o údržbu břehových porostů či zeleně podél liniových staveb (železnic, sil-
nic, elektrického vedení apod.), v těchto případech je nutné kácení předem oznámit 
na obecní nebo městský úřad, odbor životního prostředí,
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- u porostů z pěstebních důvodů (za účelem obnovy porostu), z důvodů zdravot-
ních nebo při provádění výchovné probírky; toto se musí ohlásit 15 dnů předem na 
obecní nebo městský úřad, odbor životního prostředí,

- jde-li o dřeviny, jejichž stavem je zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdra-
ví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo provede kácení, musí toto do 15 
dnů oznámit místně příslušnému obecnímu nebo městskému úřadu, odbor život-
ního prostředí. 

Tuto výjimku lze využít ve zcela výjimečných případech, např. rozštípla-li se lípa 
při vichřici a hrozí bezprostředně pádem. Důvodem tedy není např. zanášení okapů 
listím, nebo dlouhodobé poškození stromu. Škodou značného rozsahu není např. 
hrozba, že strom spadne na automobil (lze ho zaparkovat jinam) nebo na plot apod. 
Před kácením doporučujeme stav stromu zdokumentovat (např. fotograficky), aby 
posléze nebylo sporu o tom, že šlo o „bezprostřední“ stav ohrožení.

V povolení kácení dřevin může orgán ochrany přírody uložit žadateli povinnost 
provést náhradní výsadbu. Takto lze rozhodnout pouze současně s povolením, tedy 
v jeho rámci, nikoliv dodatečně. K usnadnění vymahatelnosti náhradní výsadby do-
poručujeme uložit provedení 
této povinnosti před samot-
ným kácením. Pro uložení 
náhradní výsadby je vhodné 
ocenit strom určený k poká-
cení a požadovat náhradní 
výsadbu ve stejné hodnotě. 
Při náhradní výsadbě by měl 
být jasně určený její typ (ve-
likost a druh sazenic), lokalita 
(přesné určení, po dohodě 
s obecním úřadem), délka ná-
sledné péče (zpravidla 5 let) 
a způsob následné péče (záliv-
ka, ochrana před okusem). 

Na případné nepovolené 
kácení, nebo jiné poškozová-
ní veřejné zeleně (při výko-
pových pracích, poškozování 
kořenového systému, ořezy 
dřevin), je nezbytné upozor-
nit městskou policii nebo 
Policii ČR, dále obecní úřad 
obce s rozšířenou působnos-
tí – odbor ochrany životního 
prostředí, popř. týž odbor 
krajského úřadu, stráž příro- Ořezem poškozené javory kleny (foto K. Kříž)
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dy, Českou inspekci životního prostředí, ve velkoplošných chráněných územích (NP, 
CHKO) též správy těchto území.

4.1.3.2 Významné krajinné prvky
Za významné krajinné prvky jsou považovány ekologicky, geomorfologicky nebo 

esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají 
k udržení její stability. Jedná se například o lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, je-
zera a údolní nivy. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení těchto 
prvků, je nezbytné zajistit  závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny. 
Tento typ řízení je tak mnohdy podkladem pro další plánovanou činnost.

4.1.3.3 Krajinný ráz
Krajinným rázem zákon označuje přírodní, kulturní a historickou charakteris-

tiku určitého místa či oblasti. Krajinný ráz je chráněn před činností snižující jeho 
estetickou a přírodní hodnotu, proto je k  zásahu do něj nezbytný souhlas orgánu 
ochrany přírody a krajiny. Jedná se  tak o další z řízení vedených podle zákona 
o ochraně přírody a krajiny. Ve většině případů se jedná o stavbu pohledově expo-
novaných záměrů (základnové stanice pro radiotelefonní vysílače, nové průmyslové 
komplexy, atd.).

Typický ráz krajiny Podblanicka  (foto M. Klaudys)



METODICKÁ PŘÍRUČKA 
Účast veřejnosti na rozhodování ve věcech ochrany přírody a krajiny 

12

4.1.3.4 Záměrné rozšiřování nepůvodních druhů
Poslední typ řízení vedeného podle zákona o ochraně přírody a krajiny je povolo-

vání záměrného rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin či živočichů do 
krajiny. Tedy druhů, které nejsou součástí přirozených společenstev určitého regio-
nu. Toto povolení vydává orgán ochrany přírody. Toto povolení je nejčastěji součástí 
schvalování lesního hospodářského plánu, nebo osnovy. 

4.2 Vodní zákon
Možnost účastnit se řízení (ustanovení § 115 vodního zákona), která jsou ve-

dena podle vodního zákona, je upravena obdobně jako v již rozebíraném zákoně 
o ochraně přírody a krajiny. Hlavním cílem vodního zákona, který byl publikovaný 
jako zákon ze dne 28. června 2001 č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (dále jen „vodní zákon“) je ochrana povrchových i podzemních vod, která 
se uskutečňuje regulací činností ovlivňujících vlastnosti vody. Při ochraně vod se 
chrání její kvalita i kvantita, prostředí, ve kterém se voda vyskytuje, a na vodu vázané 
ekosystémy.

Těchto řízení se tak mohou účastnit občanská sdružení, jejichž cílem je ochrana 
životního prostředí. Sdružení nejdříve požádají správní orgán o poskytování infor-
mací o zahajovaných správních řízeních podle vodního zákona. Žádost musí být 
věcně i místně specifikována.  O postavení účastníka v řízení musí občanské sdružení 
také požádat, a to do 8 dnů ode dne sdělení informace o zahájení řízení.

4.2.1 Samostatná řízení podle vodního zákona
Podle vodního zákona jsou vedeny tři typy řízení – řízení ukončená povolením, 

souhlasem a nebo vyjádřením. 

Povolení vyžadují činnosti s nejvýznamnějšími vlivy na stav vod. Patří mezi ně:

-  odběr podzemních vod,
-  jiné nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (např. vzdouvání, 

akumulace, využití jejich energetického potenciálu), 
-  vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,
-  činnosti, které nejsou nakládáním s vodami, ale mohou vodní poměry význam-

ně ovlivnit, např. těžba říčních materiálů, výsadba a kácení porostů v záplavo-
vých územích

-  k vodním dílům (stavbám sloužícím k nakládání s vodami).
Souhlas je vyžadován k ostatním činnostem, stavbám a zařízením, ke kterým 

není třeba povolení, ale které mohou ovlivnit vodní poměry. Souhlas vodoprávního 
úřadu zpravidla slouží jako podkladové rozhodnutí pro rozhodování jiného správní-
ho úřadu povolujícího příslušnou činnost.

Vodoprávní úřady dále mohou vydávat vyjádření k záměrům, které by mohly 
ovlivnit vodní poměry a další vlastnosti vod, k možnosti jejich realizace z hlediska 
zájmů na ochraně vod, popřípadě k podmínkám této realizace. V případě vyjádření 
se nejedná o správní rozhodnutí a ani taková rozhodnutí nenahrazuje.
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4.3 Stavební zákon
Většina řešených případů se týká výstavby nebo oprav již existujících staveb, 

a proto musí být dříve nebo později povolovány v řízeních podle stavebního zákona. 
Nový stavební zákon (č. 183/2006 Sb.) upravuje účast veřejnosti rozdílným způso-
bem pro územní plánování, územní řízení i stavební řízení. Obecně lze konstatovat, 
že možnosti účasti veřejnosti jsou nepřímo úměrné sledu jednotlivých řízení – nej-
širší jsou přitom v prvních fázích, užší později. 

V územním plánování je upravena účast veřejnosti zcela novým způsobem. Mož-
nost podávat připomínky má každý, ale zákon dále stanoví rozdílný způsob zachá-
zení s připomínkami a námitkami, nejen podle intenzity vztahu k řízení, ale i podle 
velikosti skupiny osob se shodným názorem. 

Více občanů obce (10 % u obcí do 2 000 obyvatel, u větších obcí pak alespoň 
200 obyvatel) může podávat svoje připomínky prostřednictvím zástupce veřejnosti 
(podle ustanovení § 23 stavebního zákona). Zástupce veřejnosti může být fyzická 
i právnická osoba – tedy například občanské sdružení, které je zmocněno výše zmí-
něným počtem obyvatel, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku. Tento institut 
je novou možností účasti veřejnosti, protože jeho prostřednictvím je možné podávat 
námitky, o kterých na rozdíl od připomínek, které může podávat každý, musí být 
rozhodnuto i s odůvodněním.Velmi podstatný je také princip koncentrace podávání 
těchto námitek. Nelze tedy uplatňovat námitky nebo připomínky, o kterých již bylo 
rozhodnuto při vydání „nadřízené územně plánovací dokumentace“.

V územním řízení samotném je účast veřejnosti opět zajištěna použitím vůči 
stavebnímu zákonu speciálního zákona o ochraně přírody a krajiny. Veřejnost zde 
má i poměrně zajímavé oprávnění zabránit svými připomínkami konání „zjedno-
dušených“ územních řízení a jejich nahrazení územním řízením v plném rozsahu. 
Stavební zákon v tomto řízení upravuje i svůj vztah k zákonu EIA.

Účast ve stavebním řízení není prozatím pevně určená, podle některý názorů 
jsou účastníky pouze osoby s věcnými právy k dotčeným nemovitostem (tedy niko-
liv dotčená veřejnost). Podle jiných názorů je účast veřejnosti založena na základě 
zákona o ochraně přírody a krajiny a může se ho tedy účastnit všechna občanská 
sdružení nebo jejich organizační jednotky, jejichž hlavním posláním je ochrana pří-
rody a krajiny (tato skutečnost se ověřuje pouze podle stanov) a která mají právní 
subjektivitu, pokud se do řízení „přihlásí“ do 8 dnů od oznámení o jeho konání.  
Tento názor je založen na speciálním postavení zákona o ochraně přírody a krajiny 
vůči stavebnímu zákonu.

4.4 Zákon o IPPC
Zákon o IPPC, publikovaný jako zákon ze dne 5. února 2002 č. 76/2002 Sb., 

o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování 
a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o IPPC“) stanoví u vybraných záměrů 
s nejvýznamnějšími dopady na životní prostředí povinnost projít procesem „inte-
grovaného povolení“. V tomto procesu příslušný orgán v případě, že se rozhodne 
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povolení vydat, stanoví žadateli závazné podmínky provozu zařízení. Zároveň se in-
tegrovaným povolením nahrazují souhlasy a vyjádření vydávané v jiných případech 
podle jednotlivých, tzv. složkových předpisů, například podle zákona o ovzduší, vo-
dách, lesích, o ochraně přírody a krajiny a dalších. Bez integrovaného povolení tedy 
nemůže stavební úřad vydat stavební povolení pro nové záměry.

Tento zákon rozděluje osoby s právem účasti na řízení do dvou skupin. První 
z nich jsou účastníci řízení, mezi něž mohou patřit občanská sdružení chránící veřej-
né zájmy, např. nejrůznější environmentální nevládní organizace. Druhou skupinou 
je pak obecně veřejnost, která vůbec nemusí dokazovat svůj vztah k danému řízení 
a může podávat svoje vyjádření.

Za účastníka řízení zákon o IPPC prohlašuje provozovatele, obec a kraj, na je-
jichž území bude zařízení umístěno a občanská sdružení, jejichž předmětem čin-
nosti je prosazování a ochrana veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů. 
Občanská sdružení se ale musí jako účastník řízení písemně přihlásit do 30 dnů od 
zveřejnění údajů. Tento poměrně úzký okruh je doplněn definicí, která za účastníka 
prohlašuje také každého, kdo by byl účastníkem v jednotlivých řízeních o povolení 
daného zařízení.

4.5 Zákon o EIA/SEA
Zákon EIA (ze dne 20. února 2001 č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů) upravuje řízení EIA 
(Environmental Impact Assessment) spolu s řízením SEA (Strategical Impact As-
sessment) a v obou případech i přeshraniční konzultace, jsou-li nezbytné. Ve všech 
těchto řízeních je posuzován vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, pokud existuje 
možnost závažného ovlivnění životního prostředí.

4.5.1 Řízení EIA
Tyto záměry jsou posuzovány z hlediska jejich vlivu na veřejné zdraví a životní 

prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové pro-
středí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní 
památky a na jejich vzájemné působení a souvislosti.

Cílem posouzení je získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí 
a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti. Proto by měl proces EIA proběh-
nout, a většinou se tak děje, ještě před zahájením vlastních povolovacích řízení.

Zákon EIA upravuje právo vyjádřit se k řízení velmi široce – toto oprávnění 
náleží každému nejen v České republice, ale i ve všech potencionálně dotčených 
státech. Podávat připomínky je možné nejen písemně k oznámení, dokumentaci 
a posudku, ale také ústně na veřejném projednání. Velmi důležitá je také možnost 
veřejnosti účastnit se na základě podání připomínek i dalších navazujících již správ-
ních řízení.
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4.5.2 Řízení SEA
V řízení SEA jsou posuzovány tzv. koncepce, které nezpracovávají investoři, ale 

orgány veřejné správy (tedy především obce, kraje a ministerstva). Jedná se například 
o politiku územního rozvoje,  územně plánovací dokumentaci (nejčastěji územní 
plán), krajské plány odpadového hospodářství, celostátní a regionální operační pro-
gramy EU, národní strategické plány, Strategii hospodářského rozvoje ČR, Plány 
hlavních povodí, koncepce zpracovávané v oblasti myslivosti, rybářství, energetiky, 
telekomunikací, cestovního ruchu, regionálního rozvoje atd. Smyslem posuzování je 
zjistit a zhodnotit vlivy koncepce, najít její nejšetrnější variantu a určit preventivní 
i nápravná opatření.

Úprava veřejnosti v procesu SEA je obdobná jako v procesu EIA. Právo podávat 
připomínky náleží každému včetně občanů dotčených států a výkon tohoto práva 
umožňuje účast i v navazujících již správních řízeních.

Závěrem je třeba zdůraznit, že ani proces EIA ani SEA nejsou správními řízeními 
a mají vlastním zákonem specificky upravenou proceduru. Jejich výsledky jsou pak 
závazné jen formálně (procesně) nikoliv však „hmotněprávně“, neboť se od nich 
může ve výjimečných případech orgán vydávající následné správní rozhodnutí i od-
chýlit. Proces EIA i SEA mají však značný praktický význam z hlediska prevence, 
práva na informace a účast veřejnosti, odbornosti posouzení  i  z pohledu časového.
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5 Občanské sdružení
Jak jsme již poukázali výše v kapitole věnované právním předpisům, možnosti 

pro účast jednotlivých občanů a občanských sdružení jsou odlišné. Zákon o ochraně 
přírody a krajiny spolu s dalšími zákony totiž dává právě občanským sdružením, 
a nikoliv jednotlivým fyzickým osobám, možnost aktivně se účastnit řízení, v nichž 
mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny (podrobnosti a vzory jednot-
livých podání občanských sdružení naleznete v kapitole – Právní předpisy – Zákon 
o ochraně přírody a krajiny). Nejen z těchto důvodů je v některých případech vý-
hodnější založit si vlastní občanské sdružení. Tato kapitola proto obsahuje stručný 
návod s množstvím praktických vzorů a příkladů.

5.1 Základní organizace ČSOP
Založit občanské sdružení je možné i ve formě základní organizace ČSOP. Tento 

způsob je mnohem jednodušší než zakládání klasického občanského sdružení, a má 
stejné právní následky.

Převážná část členů ČSOP pracuje v základních organizacích (tzv. „ZO“), kte-
rých je v České republice téměř 400. Většina ZO a jejich členů pracuje na dobro-
volné bázi, řada ZO má však i své profesionální aktivity a své zaměstnance. Tyto 
základní organizace mají svou vlastní právní subjektivitu a své statutární orgány, 
mohou se proto účastnit správních řízení, obdobně jako všechna občanská sdruže-
ní. Jedná se totiž o samostatnou právnickou osobu, která je nadána stejnými právy 
a povinnostmi jako jakékoliv jiné sdružení.  

5.1.1 Jak založit základní organizaci ČSOP
K založení základní organizace (ZO) ČSOP je třeba nejméně 5 osob starších 18 

let. Samotná organizace vzniká již usnesením ustavující schůze, ale toto usnesení 
je účinné až po registraci na Ústřední výkonné radě (dále jen „ÚVR“) ČSOP. Tato 
registrace je povinná. 

Založení ZO probíhá ve čtyřech fázích:

1. Ustavující schůze

2. Předběžná registrace

3. Zajištění IČO

4. Řádná registrace

5.1.1.1 Ustavující schůze
Ustavující schůze se musí zúčastnit nejméně 5 budoucích členů ZO starších 18 

let. 

Zápis z této schůze musí obsahovat tyto povinné náležitosti:

a)  datum a místo konání schůze,
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b) prezenční listinu účastníků schůze a seznam budoucích členů ZO včetně je-
jich adres, rodných čísel a typu členství v budoucí ZO (výdělečně činná oso-
ba, nevýdělečně činná osoba, nad 70 let, rodinný člen, dítě),

c)  musí zde být jasně deklarováno, že přítomní se rozhodli založit ZO,
d)  seznam zvolených činovníků přípravného výboru ZO (včetně jejich adres, 

rodných čísel a operativního spojení) – předsedy ZO, hospodáře, dalšího 
člena výboru a revizora. Tatáž osoba nemůže vykonávat zároveň dvě z těchto 
funkcí. Přípravný výbor ZO se okamžikem registrace ZO u ÚVR mění ve 
výbor ZO;

e)  název a adresu sídla ZO, 
f )  předpokládanou činnost ZO,
g)  kontaktní adresu ZO,
h)  originál podpisů nejméně dvou činovníků ZO.
K zápisu z ustavující schůze ZO lze částečně využít formulář  Žádost o registraci 

nové základní organizace ČSOP, který na požádání rozesílá Kancelář ÚVR a který je 
Přílohou č. 11 k této publikaci.

5.1.1.2 Předběžná registrace
Po uskutečnění ustavující schůze je nutné na adresu ÚVR ČSOP (ÚVR ČSOP, 

Uruguayská 7, Praha 2, 120 00, e-mail: info@csop.cz, telefon: 222 516 115) zaslat 
tyto údaje:

- žádost o založení ZO (viz Příloha č. 11 ),
- zápis z ustavující členské schůze se všemi předepsanými náležitostmi,
- předepsanou výši odvodů z členských příspěvků ZO,
- výše členských příspěvků.
Výši členských příspěvků si stanovuje každá ZO sama, podle svých potřeb. 

Centrálně je určena pouze částka, kterou organizace za každého člena odvádí do 
„společné kasy ČSOP“. Výše odvodů z členských příspěvků je pro jednotlivé členy 
stanovena takto:

Výdělečně činný 250 Kč/rok

Nevýdělečně činný .(děti, studenti, ne-
zaměstnaní, důchodci, …)

100 Kč/rok

Důchodce nad 70 let 50 Kč/rok

Rodinné členství 350 Kč/rok

Na základě těchto podkladových informací a zaplacených členských příspěvků, 
bude ZO předběžně zaregistrována. ÚVR prostřednictvím své Kanceláře provede do 
10 dnů po obdržení žádosti předběžnou registraci ZO a vystaví registrační list nové 
ZO s platností do konce následujícího měsíce. ÚVR zašle registrační list spolu se 
stanovami ZO.
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5.1.1.3 Zajištění IČO
Po předběžné registraci si ZO na příslušném statistickém úřadě povinně zajistí 

IČO, současně si může zajistit i běžný účet. 

5.1.1.4 Řádná registrace
Do 10 dnů poté, co ZO písemně doloží přidělení IČO, vystaví Kancelář pro ZO 

běžný registrační list s platností do konce března následujícího roku. 

V odůvodněných a zvlášť závažných případech může ÚVR odmítnout zaregis-
trování nové ZO. V tomto případě zašle žadateli do 30 dnů písemné oznámení 
a zdůvodnění tohoto kroku.

5.2 Založení občanského sdružení
Právo svobodně se sdružovat, tj. též zakládat nejrůznější občanská sdružení za 

účelem ochrany životního prostředí, je jedno ze základních politických práv zaru-
čené již Listinou základních práv a svobod (viz ustanovení čl. 20). Toto právo je 
podrobněji upraveno v zákoně č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, který podrobně 
upravuje vznik, podobu i zánik občanských sdružení. 

Již dle oprávnění daných Listinou základních práv a svobod má právo sdružovat 
se každý. Proto k založení sdružení není potřebné povolení, ale postačí ohlášení ne-
boli registrace po splnění zákonných podmínek u Ministerstva vnitra ČR. 

Takto registrované občanské sdružení je právnickou osobou podle českého prá-
va, má tedy vlastní právní subjektivitu (též odpovědnost) a díky ní může jednat 
v právních věcech vlastním jménem. 

Založit občanské sdružení je poměrně jednoduchá záležitost a návod na jeho 
založení lze shrnout takto:

-  občanské sdružení mohou založit minimálně 3 občané (z nichž alespoň 1 musí 
být starší osmnácti let),

-  tito občané tvoří tzv. přípravný výbor, který mezi sebou vybere zmocněnce 
přípravného výboru, kterému budou doručovány písemnosti,

-  přípravný výbor sepíše návrh na registraci sdružení (vzor viz Příloha č. 3),
-  součástí návrhu na registraci jsou i stanovy občanského sdružení, které se při-

pojují jako příloha ve dvojím vyhotovení (vzor stanov občanského sdružení viz 
Příloha č. 4),

-  návrh na registraci sdružení spolu se stanovami se zašle na Odbor všeobecné 
správy Ministerstva vnitra ČR (adresa: U Obecního domu 3, 112 20, Praha 1, 
je obsažena i ve vzoru návrhu na registraci). Ministerstvo nevyžaduje notářské 
ověření podpisů,

-  řízení o registraci je zahájeno dnem doručení návrhu bez vad (vadami se rozumí 
především neúplné nebo nepřesné údaje jak samotného návrhu na registraci, 
tak v přiložených stanovách). Pokud návrh nějaké vady má, upozorní minister-
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stvo přípravný výbor do 5 dnů na nutnost odstranění vad (např. aby upřesnil 
náplň činnosti sdružení, opravil systémové chyby ve stanovách sdružení, atd.),

-  pokud je návrh bez vad a Ministerstvo vnitra ČR neshledá ve stanovách rozpor 
se zákonem, občanské sdružení zaregistruje. Na adresu zmocněnce přípravného 
výboru pak zašle kopii stanov s vyznačeným dnem registrace a s otiskem razítka 
(tzv. ověřená kopie stanov),

-  právní subjektivita (tedy existence) sdružení vzniká dnem jeho registrace.
Pokud by Vašemu zmocněnci přípravného výboru nebyla do 40 dnů ode dne, 

kdy Ministerstvu vnitra ČR došel návrh, doručena ověřená kopie stanov nebo roz-
hodnutí o odmítnutí registrace, sdružení stejně vznikne, a to dnem následujícím od 
uplynutím této lhůty.

Odmítnout registraci sdružení je možné pouze ze zcela mimořádných důvodů, 
kterými jsou například situace, kdy:

-  stanovy diskriminují členy nebo naopak nečleny sdružení,
-  sdružení je  zaměřené na omezování lidských práv,
-  sdružení, která sledují dosahování svých cílů protizákonnými a protiústavními 

prostředky atd.

5.2.1 Jednání občanského sdružení
Vzniklé občanské sdružení může navenek jednat 3 různými způsoby:

-  statutárním orgánem (jedná se o obdobu jednatele v s. r. o.), který je ale po-
třebné zvolit (vzor zápisu z jejich volby viz Příloha č. 5). Statutární orgány řídí 
činnost sdružení a především činí právní úkony za tuto právnickou osobu – 
obecně jednají za sdružení navenek. V případě, že se rozhodnete pro kolektivní 
formu tohoto orgánu, měli byste stanovami určit způsob jejich jednání (jestli 
sdružení zastupuje každý člen orgánu sám v plném rozsahu, nebo jestli je k za-
stupování sdružení nutná účast více členů orgánu, nebo jestli je jednání členů 
orgánu nějak věcně omezeno);

-  na základě plné moci člen sdružení nebo i jiná osoba. Plnou moc může udělit 
jen statutární orgán oprávněný k jednání za sdružení. Zmocnění k zastupo-
vání se obvykle děje písemnou  plnou mocí, která je podepsána zmocnitelem 
i zmocněným;

-  jiní její pracovníci nebo členové, pokud je to stanoveno ve vnitřních předpisech 
právnické osoby (tedy ve stanovách), nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu 
zařazení obvyklé (viz ustanovení § 20 odst. 2 občanského zákoníku). 

I po registraci sdružení je možné do něj přijímat další členy (což je v podstatě cí-
lem a smyslem sdružení), vzor členské přihlášky naleznete v Příloze č. 6, vzor členské 
schůze schvalující přijetí nového člena pak naleznete v Příloze č. 7. 
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6 Archiv
Nezbytným předpokladem úspěšné a dlouhodobé práce s případy (kauzami), 

kterých se Vaše sdružení účastnilo, je správně vedený archiv. Jeho základní členění 
a způsob oběhu spisů je nutné si předem dobře rozmyslet a v průběhu jeho fungo-
vání pružně reagovat na měnící se agendu Vašeho sdružení, popřípadě i na právní 
řád. 

Základní volbou pak bude:

- klasický archiv případů v jejich tištěné podobě,

- elektronická databáze případů,

- kombinace výše zmíněných způsobů.

Vzhledem k vysoké finanční náročnosti tvorby a údržby elektronické databáze 
není tento způsob archivace stále příliš běžný. Jeho obrovskou výhodou je ale snadný 
způsob zpětného vyhledávání, možnost tvorby šablon reakcí pro určitý typ často se 
vyskytujících případů, snadná orientace při zpětném hodnocení uplynulého období, 
atd.

Z těchto důvodů bychom doporučovali pokusit se alespoň o „přechodný“ stav, 
tedy variantu třetí, kdy v elektronické podobě budou uchovávány alespoň krátké 
a výstižné údaje o jednotlivých případech (zahájení, způsob Vašeho vyjádření, ukon-
čení, Vaše úspěšnost/neúspěšnost, počet instancí v rozhodování, atd.). Mnohé do-
kumenty navíc bude vždy třeba archivovat v písemné podobě, tedy v papírových 
originálech i s razítky a podpisy. 

Systém fungování archivu je do značné míry závislý na velikosti a způsobu cho-
du Vaší organizace. Vaše volba by měla být především vyvážením dvou základních 
kritérií – přehlednosti (možnost snadného zpětného dohledávání informací) a ad-
ministrativní zátěže, způsobené vedením archivu. Pro malou organizaci s několika 
desítkami řízení za celý rok zcela postačí složky, ve kterých budou jednotlivá podání 
řazena k sobě a na konci celého roku budou uzavřena seznamem případů. Ten může 
obsahovat krátkou věcnou charakteristiku, Vaše připomínky a úspěšnost. 

Odlišná situace bude ve sdruženích typu OS ČSOP Benešov, která mají na sta-
rosti účast v řízení na celém okrese. Počet řešených kauz pak dosahuje několika 
stovek ročně a je zapotřebí zavést již poměrně sofistikovaný způsob nakládání s nimi. 
Vše začíná knihou došlé pošty, kterou je možné vést v papírové i elektronické podo-
bě. Zapisuje se do ní veškerá došlá pošta s těmito údaji:

- datum,
- číslo podle členění spisové agendy,
- krátká věcná specifikace,
- číslo jednací celé kauzy,
- jakékoliv další údaje, které považujete za vhodné.
Po tomto zápisu se dané písemnosti zařadí do složek, které odpovídají členění 

spisové agendy. Způsob tohoto členění, který je vhodný zvláště pro větší organizace, 
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naleznete v Příloze č. 8. Každému věcnému tématu (zásah do významného krajin-
ného prvku, ochrana zeleně, atd.) je zde věnováno specifické číslo, které ho dále 
charakterizuje a ukazuje i zařazení do vyšších tematických celků. Tento způsob je 
správný a lze ho spíše doporučit. Nezbytná je ale jeho pečlivá a předem projednaná 
aplikace. Přes veškerou snahu pracovníků ČSOP Vlašim se poměrně často stává, 
že jednotlivá podání nebyla zařazena ve správném tematickém celku a stala se tak 
nedohledatelnými. Obzvlášť obtížné je klasifikování stavebních řízení, která mohou 
spadat do několika kategorií – doprava, liniové stavby (plynovody, kanalizace, vodo-
vody) a ostatní. Ke špatnému zařazení také svádí několik různých povolení v rámci 
jednoho řízení – povolení k zásahu do krajinného rázu stavbou vysílače a zároveň 
stavební povolení k elektrickým přípojkám tohoto vysílače. V této situaci je možné 
stavební řízení zařadit jak do liniových staveb, tak do krajinného rázu a ani jedno 
z řešení nelze označit za špatné. Špatná je ale situace, kdy zahájení stavebního řízení 
je založena v zásahu do krajinného rázu a závěrečné rozhodnutí v liniových stavbách. 
Důležitá je tedy především konzistentnost zařazování podání do jednotlivých tema-
tických celků.

Vzhledem k velkému množství takto zpracovávaných kauz je vhodné jejich další 
dělení. Kauzy, které jsou již uzavřené, pravomocně skončené a nepředpokládáme, 
že se k nim budeme vracet, lze skladovat ve zvláštním, dostatečně dimenzovaném 
prostoru. Naopak kauzy, které v současnosti probíhají a nejsou tedy rozhodnuté, je 
zapotřebí mít operativně k dispozici většinou přímo v kanceláři zodpovědného pra-
covníka, založené v tematických složkách. Vyhledávání podání v konkrétním řízení 
usnadní alespoň jednoduchá elektronická evidence případů (viz Příloha č. 9).

6.1 Číslo jednací
Pro snazší orientaci v dokumentech zakládaných do archivu, doporučujeme za-

vedení vlastních čísel jednacích. Jedna z možných podob může být následující:

Č.j. 140 – 5028/00/P

První údaj před pomlčkou (140) označuje skupinu případů podle členění spi-
sové agendy (viz Příloha č. 8). Druhé číslo (5028) označuje pořadí kauzy v daném 
roce, počítané podle data doručení. Poté následuje označení roku zahájení celé kauzy 
(v tomto případě se jedná o rok 2000). A posledním údajem je označení pracovníka, 
který je zodpovědný za danou agendu. V tomto případě je zvoleno pouze jedno 
písmeno (P), je ale možné zvolit delší zkratku, v případě větší organizace i číselné 
kódy.

Navržený způsob označení číslem jednacím je pouze jednou z nepřeberného 
množství možností. Způsob jeho tvorby je nutné optimalizovat tak, aby bylo vždy 
dostatečně určité a přitom odpovídalo svojí povahou velikosti, agendě a způsobu 
organizace Vašeho sdružení.

Řádně, přehledně a svědomitě vedený archiv (ačkoliv je to časově a personálně 
někdy velmi náročné až vysilující) je základním předpokladem fungování a úspěš-
nosti při účasti veřejnosti jak v běžících řízeních, tak i možností zpětného bilanco-
vání působení organizace. Má významnou informační, dokumentační, odbornou 
i historickou hodnotu.
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7 Metodická doporučení k jednotlivým typům 
řízení

Následující kapitoly jsou čistě prakticky zaměřené. Věnujeme se v nich jednotli-
vým druhům řízení, která jsou dělena podle svého věcného zaměření (kácení dřevin 
rostoucích mimo les, liniové stavby, vysílače, atd.). U každého z těchto typů řízení 
nejdříve krátce popíšeme problematiku a možné negativní vlivy spolu s obvyklými 
připomínkami OS ČSOP Benešov v těchto otázkách. Poté podrobněji vysvětlíme 
strategii OS ČSOP Benešov – kdy se řízení vůbec neúčastní, kdy se záměrem sou-
hlasí, popřípadě s jakými podmínkami, atd. Na závěr uvádíme několik ukázkových 
kauz ke každé z otázek. 

Tato metodická doporučení vycházejí z mnohaleté činnosti OS ČSOP Benešov 
v tomto oboru, které jsou obsažené mimo jiné i v publikaci autorů Pešout P., Farion 
R., Hanel L., Kříž K.: Účast Českého svazu ochránců přírody ve správních řízeních 
na okrese Benešov (účast občanů prostřednictvím ČSOP na rozhodování o ochraně 
přírody a krajiny okresu Benešov, cíle a obhajované zásady).  Jsou zajisté ovlivněny 
specifiky okresu Benešov i personálním obsazením tohoto sdružení. Doufáme ale, že 
budou inspirací i pro Vaše sdružení, byť funguje v jiné oblasti i podmínkách.

7.1 Kácení dřevin rostoucích mimo les
Veškeré dřeviny (stromy a keře) rostoucí mimo les jsou chráněny zejména usta-

novením § 7 až 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Vedle toho 
mohou být chráněny i například jako památné stromy, nebo zvláště chráněné druhy 
rostlin. 

Ochrana podle zákona o ochraně přírody a krajiny je založena na těchto prin-
cipech:

-  na principu ochrany, tj. nikdo nesmí ničit nebo poškozovat tyto dřeviny,
-  na principu péče, tj. vlastníci pozemků, na kterých dřeviny rostou, jsou povin-

ni o ně pečovat,
-  na principu zákazu kácení bez povolení, tj. kácet dřeviny rostoucí mimo les je 

možné pouze na základě povolení, nebo existuje-li pro tento případ výjimka.
O povolení ke kácení může požádat jenom vlastník pozemku nebo nájemce se 

souhlasem vlastníka. Kácení se povoluje zpravidla mimo vegetační dobu – tedy od 
1. listopadu do 31. března, ale v odůvodněných případech je možné povolit i odliš-
ný termín. Takto se povoluje pouze kácení dřevin, nikoliv jejich ořez, který žádné 
povolení nevyžaduje. Ořez dřevin je však nezbytné provést tak, aby nedocházelo 
k poškození dřevin, tedy k podstatnému a trvalému snížení jejich ekologických a es-
tetických funkcí.

V následujících případech se jedná o výše zmíněné výjimky, při nichž vlastník 
nemusí mít žádost o povolení ke kácení. Tyto výjimky platí pouze pro vlastníka, je-li 
fyzickou osobou:
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-  jde-li o stromy do obvodu kmene 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 
a/či keřový porost do rozlohy 40 m2 (nesmí jít o chráněné druhy, památné 
stromy, registrované VKP či břehové porosty, porost nesmí být ani biotopem 
chráněných druhů),

-  jde-li o údržbu břehových porostů či zeleně podél liniových staveb (železnic, 
silnic, elektrického vedení apod.), v těchto případech je nutné kácení předem 
oznámit na obecní nebo městský úřad, odbor životního prostředí,

-  u porostů z pěstebních důvodů (za účelem obnovy porostu), z důvodů zdra-
votních nebo při provádění výchovné probírky. Toto se musí ohlásit 15 dnů 
předem na obecní nebo městský úřad, odbor životního prostředí,

-  jde-li o dřeviny, jejichž stavem je zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdra-
ví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo provede kácení, musí to do 
15 dnů oznámit místně příslušnému obecnímu nebo městskému úřadu, odbor 
životního prostředí. 

Tuto výjimku lze využít ve zcela výjimečných případech, např. rozštípla-li se lípa 
při vichřici a hrozí bezprostředně pádem. Důvodem tedy není, např. zanášení okapů 
listím, nebo dlouhodobé poškození stromu. Škodou značného rozsahu není, např. 
hrozba, že strom spadne na automobil (lze ho zaparkovat jinam) nebo na plot apod. 
Před kácením doporučujeme stav stromu zdokumentovat (např. fotograficky), aby 
posléze nebylo sporu o tom, že šlo o „bezprostřední“ stav ohrožení.

V povolení kácení dřevin může orgán ochrany přírody uložit žadateli povinnost 
provést náhradní výsadbu. Takto lze rozhodnout pouze současně s povolením, tedy 
v jeho rámci, nikoliv dodatečně. K usnadnění vymahatelnosti náhradní výsadbu do-
poručujeme uložit provedení této povinnosti před samotným kácením. Pro ukládání 
náhradní výsadby je vhodné ocenit strom určený k pokácení a požadovat náhradní 
výsadby ve stejné hodnotě. Při náhradní výsadbě by měl být jasně určený její typ 
(velikost a druh sazenic), lokalita (přesné určení, po dohodě s obecním úřadem), 
délka následné péče (zpravidla 5 let) a způsob následné péče (zálivka, ochrana před 
okusem). 

Na případné nepovolené kácení, nebo jiné poškozování veřejné zeleně (při výko-
pových pracích, poškozování kořenového systému, ořezy dřevin) je nezbytné upo-
zornit městskou policii nebo Policii ČR, dále obecní úřad obce s rozšířenou působ-
ností – odbor ochrany životního prostředí, popř. týž odbor krajského úřadu, stráž 
přírody, Českou inspekci životního prostředí, ve velkoplošných chráněných územích 
(NP, CHKO) též správy těchto území.

7.1.1 Hlavní cíl ČSOP
Cílem ČSOP je umožnit kácení dřevin rostoucích mimo les pouze ze skutečně 

závažných důvodů. ČSOP trvá na adekvátní náhradní výsadbě za pokácené stro-
my, provedené na vhodném místě. ČSOP chrání dřeviny i obecně ve všech řízeních 
o činnostech, které by je mohly libovolným způsobem ohrozit (viz Příloha č. 10).
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7.1.1.1 Uplatňované zásady v rámci správních řízení
ČSOP Vlašim se nevyjadřuje (dle svých zvyklostí a metodiky):

 -  v zastavěném území obce ke kácení (toto pravidlo neplatí pro stromy památné 
a vyhlášené jako významný krajinný prvek, k jejichž kácení se ČSOP vždy vy-
jadřuje):

ovocných stromů,
okrasných keřů,
jehličnanů,
vrbovitých stromů (tzn. topolům, vrbám),
ke všem druhům stromů, které mají menší obvod jak 80 cm měřený 130 cm 
nad zemí;

-  mimo zastavěné území:
ke kácení keřů nedomácích druhů či okrasných kultivarů pokud jde o kácení 
za účelem obnovy, která bude provedena nejpozději do roka od kácení;

-  v zastavěném území i mimo něj ke kácení stromů:
suchých,
napadených epidemickými chorobami (spála růžokvětých, šarka, odumírá-
ní s tracheomykózními příznaky – pokud je koruna odumřelá již více jak 
z 50 % a pokud nejde o památný strom),
ke kácení stromů v rámci údržby břehových porostů vodních toků, přičemž 
údržbou ČSOP rozumí odstraňování stromů padlých, silně nakloněných, 
hrozících bezprostředně pádem, odumírajících a suchých a drobné pěstební 
probírky. 

ČSOP Vlašim s kácením stromu souhlasí za následujících podmínek:

-  pokud je strom napaden spálou růžokvětých, šarkou nebo pokročilým stádiem 
odumírání s tracheomykózními příznaky,

-  pokud je strom napaden jinými patogeny, které způsobily nevratný úhyn pod-
statné části koruny,

-  pokud je strom silně napaden houbami způsobujícími podstatné ohrožení sta-
tiky stromu (způsobují destrukci dřeva),

-  pokud je strom velmi silně a nevratně poničen (např. radikálním ořezem),
-  pokud je značně snížena statika stromu – prasklý dvojkmen lípy v důsledku 

tlakového větvení a zarůstání větevního límečku do kmene, vyvracející se strom 
apod.,

-  pokud převáží jiný celospolečenský zájem (např. výstavba silnice, kterou nelze 
technicky řešit jinak),

-  hygienické důvody (např. strom způsobuje takové zastínění, že množství světla 
v bytě je pod hygienickou normou),
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-  pokud nejde o krajové odrůdy u kácení ovocných stromů v sadech a alejích ve 
volné krajině za účelem obnovy, která bude provedena nejpozději do roka od 
kácení (sadu, aleje),

-  u obnovy alejí v obcích. Pokud je alej v exponované části zastavěného území 
a je prokazatelně v rozpadu (cca 1/4 stromů již chybí, 1/2 stromů je v různém 
stupni odumírání, 1/4 může být téměř zdravá), pak při kácení za účelem její 
obnovy pro zachování estetického významu se ČSOP vyjadřuje (po důkladném 
vyhodnocení) kladně ke kácení celé aleje (tedy i jednotlivých víceméně zdra-
vých stromů v takovéto aleji),

-  strom není biotopem zvláště chráněných druhů (zejména hmyzu), pokud je 
kácení nezbytné, pak za podmínky záchranného přenosu,

-  pokud ČSOP souhlasí se skácením (důvody viz výše) je podmínkou souhlasu 
ČSOP s rozhodnutím uložení náhradní výsadby v počtu 1 – 5 exemplářů za 
skácený strom (pokud možno stejného druhu) s následnou péčí 5 let (náhrad-
ní výsadba s následnou péčí musí být součástí rozhodnutí o povolení kácení 
stromu). Náhradní výsadba by měla být ideálně provedena ještě před účinností 
povolení ke kácení. 

Jaké důvody ke kácení stromů podle ČSOP Vlašim například nestačí?

- padání listí (a např. zanášení okapů),
- padání plodů,
- zastiňování staveb (a v důsledku např. zarůstání střech mechem apod.),
- špinění automobilu v důsledku „medování“ lip,
- v případě cenného stromu narušování podezdívky u plotu.

7.1.1.2 Příklady z regionu Podblanicka
ČSOP nesouhlasil s vykácením doprovodné zeleně kolem silnic, která měla cha-

rakter pevných překážek (šlo o mnoho set stromů). Nakonec po dohodě s Okresním 
úřadem Benešov, SÚS a dopravní Policií ČR byla většina stromů zachována.

ČSOP nesouhlasil s ořezem lip, a tak jejich zničením kolem silnice v obci Stroje-
tice. Obec radikální řez nechala provést, nakonec zde na podnět ČSOP ČIŽP udělila 
mnohatisícovou pokutu.

ČSOP souhlasil se skácením všech lip na Masarykově náměstí v Benešově pro-
tože 1/2 stromů chyběla a kromě 3 vykazovaly všechny ostatní příznaky odumírání 
v důsledku tracheomykóz. Město mělo zájem obnovit celé náměstí včetně povrcho-
vých úprav a provedení nové výsadby odrostků. Po pečlivé analýze ČSOP souhlasil, 
kácení bylo řádně povoleno a provedeno, náměstí obnoveno včetně výsadby nových  
4 – 5 m vysokých lip.

ČSOP souhlasil se skácením tří poměrně kvalitních lip v radniční ulici ve Vla-
šimi, kdy v nejbližší budově zastínění překračovalo hygienickou normu. Lípy byly 
skáceny, byla provedena náhradní výsadba.
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ČSOP nesouhlasil s vykácením levé strany náměstí v Netvořicích (v pohledu od 
radnice), protože lípy jsou zcela zdravé a míra zastínění, zanášení okapů apod. není 
tak velká, aby odůvodňovala kácení stromů. Kácení nebylo povoleno.

ČSOP souhlasil se skácením zdravé velké lípy v Nemocnici Rudolfa a Stefanie 
v Benešově, která musela ustoupit přístavbě nemocničního pavilonu. Lípa byla ke 
skácení povolena a byla nařízena náhradní výsadba.

ČSOP Vlašim na základě smluvních ujednání dlouhodobě pečuje o zeleň ve 
městě Vlašim i obcích Čechtice, Struhařov, Křečovice, zámeckém parku Vrchotovy 
Janovice a Pravonín. Vedle toho se ČSOP již několik let soustřeďuje na výsadbu alejí 
a na protierozní opatření formou výsadeb remízů. 

7.2 Stavby
V následující části se budeme věnovat obecně stavební činnosti, s výjimkou lini-

ových staveb, reklamních zařízení, vysílačů a oplocení ve volné přírodě. Těmto jsou 
věnovány samostatné kapitoly z důvodu specifičnosti požadavků na jejich výstavbu.

7.2.1 Hlavní cíl ČSOP
ČSOP se snaží v souladu s cílem stavebního zákona až na nezbytné výjimky ne-

umožňovat další urbanizaci volné krajiny. U výstavby rodinných domků se většina 
podmínek se týká samotného vzhledu stavby:

-  poměr stran stavby,
-  střecha a její sklon, barva,
-  barevné provedení stavby,
-  ozelenění atd.

7.2.1.1 Uplatňované zásady v rámci správních řízení (týká se územních plánů,  
jejich změn, územních i stavebních řízení)

ČSOP Vlašim se nevyjadřuje:

k výstavbě v zastavěném území obcí, výjimkou z tohoto pravidla jsou stavby, 
které:

-  předpokládají kácení nelesní zeleně,
-  mohou výrazným způsobem narušovat životní prostředí v dané lokalitě,
-  svou nadměrnou výškou nebo jiným parametry by mohly narušit dochovaný 

krajinný ráz v širším okolí.
ČSOP Vlašim s výstavbou souhlasí za následujících podmínek:

 v zastavěném území obcí:
-  stavba nebude znamenat likvidaci cenné nelesní zeleně,
-  stavba nebude významně narušovat dochovaný krajinný ráz v širší oblasti,
-  stavba po dokončení nebude svým provozem narušovat životní prostředí v místě,
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-  stavba neobsahuje prosklené (či zrcadlové) části, kde by mohly znamenat úhyn 
ptáků po nárazu do těchto ploch.

Ve volné krajině:

-  výstavba nerušivě navazuje na stávající zástavbu (zahušťování chatových osad, 
apod.),

-  s výstavbou průmyslových zón v návaznosti na větší obce. Zóny však musí být 
umístěny tak, aby jednotlivé stavby (i zóna jako celek) nenarušovaly krajinný 
ráz v širší oblasti,

-  se zemědělskými objekty, potřebnými pro řádné obhospodařování pozemků, 
které splňují podmínky pro umístění ve volné krajině (nenarušují krajinný 
ráz),

-  s obslužnými stavbami liniových staveb (objekty ČOV, obsluhy plynovodů, 
ap.), které splňují podmínky pro umístění ve volné krajině (nenarušují krajin-
ný ráz),

-  se speciálními objekty (letištní budovy ap.), které příliš nenarušují krajinný 
ráz,

-  stavba neobsahuje prosklené (či zrcadlové) části, kde by mohly znamenat úhyn 
ptáků po nárazu do těchto ploch.

7.2.1.2 Příklady z regionu Podblanicka
ČSOP nesouhlasil s umístěním rodinného domu v nivě řeky Chotýšanky (mimo 

zastavěné území obce) mezi obcemi Bílkovice a Slověnice (správní orgány nakonec 
po velmi zdlouhavém řízení objekt povolily a dnes tam již stojí, může tak sloužit jako 
vzor nesprávného umístění objektu). 

ČSOP nesouhlasil s kolaudací nevzhledného stavebního zázemí firmy Průmstav 
před areálem RÚ Kladruby jako stavby trvalé, nakonec tedy byla stavba zkolaudo-
vána pouze jako dočasná.

ČSOP nesouhlasil s umístěním velkokapacitní odchovny selat mezi obcemi Tře-
bešice a Litichovice, protože by stavba neúnosně narušovala krajinný ráz. Tato stavba 
se nerealizovala (viz Analitická a případová studie).

ČSOP nesouhlasil s výstavbou rodinného sídla ve Vestci u Zvěstova (byť je 
uvnitř zastavěného území obce), protože by svým velkým objemem a kýčovitým 
architektonickým řešením narušovalo dochovaný krajinný ráz. Tato stavba se také 
nerealizovala.

ČSOP souhlasil s výstavbou rodinných domů v návaznosti na zámek v Tloskově, 
avšak mimo ochranné pásmo památného dubu, který zde roste (výstavba byla tedy 
od dubu dostatečně odsunuta).

ČSOP nesouhlasil s umístěním nové zástavby několika desítek rodinných domů 
na poli u Chlumu u Vatěkova a umístění staveb tak nebylo povoleno.

ČSOP souhlasil s výstavbou výrobní zóny u Sázavy u Poříčí nad Sázavou. 
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Sloup elektrického vedení typu Delta  (foto archiv ČSOP Vlašim)

7.3 Liniové stavby (včetně silniční a železniční sítě)
7.3.1 Hlavní cíl ČSOP

Liniové stavby mohou mít negativní vliv na životní prostředí nejen v průběhu 
vlastní výstavby, ale i později po celou dobu jejich existence. ČSOP se proto snaží 
snížit na minimum vliv liniových staveb v obou těchto fázích. 

Podmínky se tak týkají převážně ochrany zeleně, vodních toků a ohrožených 
druhů živočichů (viz Příloha č. 10: Vyjádření připomínek k řízení). 

7.3.1.1 Uplatňované zásady v rámci správních řízení (týká se územních 
i stavebních řízení a příslušně i změn územních plánů, pokud jsou k danému 
typu liniové stavby třeba)

ČSOP  Vlašim se nevyjadřuje:

-  k výstavbě drobných úseků liniových staveb, při kterých není dotčena nelesní 
zeleň nebo vodní tok.

ČSOP Vlašim s vý-
stavbou souhlasí za ná-
sledujících podmínek:

U sítí pokládaných 
do země (plynovody, 
vodovody, kabelizace 
MTS apod.) mohou 
být vedeny výkopy 
nejblíže 2 m od okapu 
korun stromů, nesmí 
dojít k odřeninám 
a olámání větví stromů 
při pohybu mechanis-
mů (tyto podmínky se 
týkají stromů rostou-
cích mimo les, jejichž 
obvod ve 130 cm nad 
zemí je větší než 80 
cm):

-  pokud výkop 
protíná linio-
vou zeleň (aleje, 
křovinaté meze 
apod.) musí dojít 
k protnutí kolmo 
na osu liniové ze-
leně,
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-  pokud výkop protíná vodní tok, nesmí být prováděn v období nejnižších prů-
toků v roce, musí být zabezpečen tak, aby nedošlo k erodování půdy z výkopu 
v průběhu výstavby do toku a také po realizaci musí být břeh zajištěn proti 
erozi,

-  pokud do výkopu padají živočichové (např. když výkop plynovodu protne ta-
hovou cestu žab), musí si investor objednat u Stanice pro handicapované ži-
vočichy Vlašim záchranný transfer těchto zvířat (tato stanice je pro celý okres 
Benešov místně příslušnou v rámci Národní sítě stanic a jako jediná má tyto 
práce oprávnění provádět na území celého okresu),

-  po realizaci prací je třeba výkop urovnat a zabezpečit proti erozi.
U silniční sítě, kromě mnoha podmínek měnících se podle místa, lze stanovit 

těchto několik obecně uplatňovaných principů: 

-  musí být eliminován vliv na migrační trasy živočichů (obojživelníků, živočichů 
vázaných na vodní toky při jejich protnutí apod.),

-  v případě instalace protihlukových stěn tyto nesmí být zhotoveny z průhled-
ných materiálů,

-  silnice musí být doplněna dostatečným ozeleněním stromy domácích druhů.
U nadzemního elektrického vedení musí být použity typy sloupů a transformá-

torů, které eliminují úrazy ptáků elektrickým proudem při dosedu na tyto stavby 
(např. typ „Pařát“ nebo „Delta“).

 Při rekonstrukcích stávajících vedení pak provádět zajišťování sloupů s rovinnou 
konzolí některým ze způsobů doporučených Agenturou ochrany přírody a krajiny 
ČR nebo nevládní organizací Ochrana fauny se sídlem ve Voticích.

7.3.1.2 Příklady z regionu Podblanicka
Podmínky pro všechny výkopy pro liniové stavby výše uvedené se promítají do 

rozhodnutí. To znamená, že např. při stavbě plynovodu Vlašim – Zruč nad Sázavou 
byla u Ratají zachráněna velká populace chráněných obojživelníků, když výkop pro 
plynovod protnul migrační trasu ropuch obecných. Během prací zde bylo z výkopu 
zachráněno několik tisíc zvířat.

ČSOP souhlasil s přeložkou silnice E55 u Olbramovic s tím, že již projekt bude 
řešit ochranu migrujících živočichů (podmínky ČSOP byly akceptovány, ale v den 
dokončení této publikace nebylo řízení ještě ukončeno). 

ČSOP souhlasil s výstavbou mostu u Hrajovic přes řeku Blanici s tím, že bude 
respektovat ochranu migrujících živočichů v biokoridoru „Blanice“. Projektant 
všechny připomínky ČSOP akceptoval (most byl v r. 1999 dokončen).

7.4 Stavby reklamních zařízení
7.4.1 Hlavní cíl ČSOP

Četnost staveb reklamních zařízení v okrese Benešov je poměrně vysoká, protože 
jím prochází dálnice D1, kolem které se mnoho investorů snaží postavit rozměrná 
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reklamní zařízení. Jejich negativní vliv na krajinný ráz je v dnešní době již velmi dob-
ře znám, ČSOP se proto snaží, aby další tato zařízení nebyla umísťována do volné 
krajiny. U stávajících prosazuje jejich odstranění postupně (po skončení platnosti 
rozhodnutí o dočasné stavbě, při dožití apod.). 

7.4.1.1 Uplatňované zásady v rámci správních řízení (týká se územních 
i stavebních řízení)

ČSOP  Vlašim se nevyjadřuje:

-  ke zřizování reklamních zařízení na stěnách stávajících budov (nesmí přesaho-
vat jejich obrys), pokud toto zařízení nebude obsahovat prosklené (či zrcadlo-
vé) části, které by mohly znamenat úhyn ptáků po nárazu do těchto ploch. 

ČSOP Vlašim s výstavbou souhlasí za následujících podmínek:

-  se zřizováním reklamních zařízení v obcích, pokud neporuší svojí velikostí kra-
jinný ráz v širší oblasti a pokud neobsahuje prosklené (či zrcadlové) části, které 
by mohly znamenat úhyn ptáků po nárazu do těchto ploch.

7.4.1.2 Příklady z regionu Podblanicka
ČSOP nesouhlasil s umístěním rozměrných billboardů u obce Ostředek (in-

vestor za jejich neoprávněnou stavbu obdržel na podnět ČSOP pokutu a billboard 
byl zkolaudován pouze jako stavba dočasná – krajinný ráz tedy narušoval „pouze“ 
8 let). 

ČSOP od r. 1998 nesouhlasil s umístěním celé řady dalších velkoplošných bill-
boardů u E55 a D1, ani jeden z nich nebyl povolen. 

Billboard u dálnice D1 u obce Třemošnice  (foto J. Hromas)
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7.5 Stavby vysílačů
7.5.1 Hlavní cíl ČSOP

Tlak na výstavbu vysílačů mobilních operátorů byl na okrese Benešov velmi vy-
soký, což bylo dáno dvěma faktory – kopcovitý terén, dálnice a další důležité ko-
munikace. ČSOP se přesto snažila co nejvíce eliminovat narušení krajinného rázu 
výstavbou vysílačů všech typů. Zejména pak neumožňovat narušení nejcennějších 
přírodních a historických dominant krajiny a výstavbu více vysílačů různých operá-
torů v téže lokalitě. Dále se snaží neumožňovat výstavbu nových vysílačů v již vyhlá-
šených nebo připravovaných přírodních parcích okresu Benešov a v CHKO Blaník 
a v těsné blízkosti těchto území. Z těchto cílů vyplývají i nejčastější podmínky, které 
ČSOP vyjadřuje v jednotlivých řízeních:

-  maximální výška stavby,
-  provedení stavby (trubkový stožár, dřevěný obklad, tmavohnědá barva, sedlová 

střecha se sklonem cca 40°),
-  vysázení pásu stromové zeleně místní provenience po obvodu oplocení,
-  povinné sdílení všemi operátory.

7.5.1.1 Uplatňované zásady v rámci správních řízení (týká se územních 
i stavebních řízení)

ČSOP  Vlašim se nevyjadřuje:

-  ke zřizování vysílačů na výškových budovách  v obcích  (sila, vysokopodlažní 
panelové domy, apod.).

ČSOP Vlašim s výstavbou souhlasí za následujících podmínek:

-  pokud je vysílač umístěn na budově či v blízkosti budov již podstatně narušu-
jících krajinný ráz (senážní věže, velkoobjemové seníky, velkokapacitní provozy 
živočišné výroby, sloupy vedení vysokého napětí, nadzemní vodojemy, apod.),

-  vysílač ani jeho obslužné zázemí nesmí nadměrně narušovat dochovaný krajin-
ný ráz, zejména přírodní a historické dominanty krajiny. 

Ve kterých lokalitách ČSOP Vlašim s výstavbou vysílače (případně dalšího vysí-
lače) pravděpodobně nebude souhlasit:

-  na krajinářsky významných dominantách v chráněných územích (doporuču-
jeme příkladným výčtem určit maloplošně i velkoplošně chráněná území, na 
kterých nesouhlasíte s výstavbou vysílačů, srovnej příklad pro okres Benešov: 
území CHKO Blaník, v přírodních parcích Džbány-Žebrák, Jistebnická vrcho-
vina, Hornopožárský les a Česká Sibiř, a to již v době přípravy těchto parků),

-  na pohledově exponovaných vrších, krajinných dominantách, apod. (opět do-
poručujeme uvést příkladný výčet vrchů, na kterých nebudete souhlasit s vý-
stavbou vysílačů, srovnej příklad pro okres Benešov: Řísnický, Labská Hůra, 
Vracovská Hůra, Kladrubská hůra, Javornická hůra, Kalamajka, Malovka, 
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Veselka, Spálený, Vrážský, Krásná hora, Čerčanský chlum, Chlum u Přibyšic, 
Neštětická hora, Vápenka u Kvašťova.

7.5.1.2 Příklady z regionu Podblanicka
ČSOP souhlasil s umístěním řady vysílačů, např. vysílače u areálu velkokapacit-

ního vepřína ve Věšticích. 

ČSOP nesouhlasil s umístěním několika vysílačů, např. v Hornopožárském lese 
(vysílač nakonec nebyl postaven), na Labské hůře v těsné blízkosti CHKO Blaník 
(vysílač nakonec nebyl povolen), u Hostišova v době přípravy přírodního parku Čes-
ká Sibiř (vysílač nakonec nebyl povolen) atd.

ČSOP souhlasil s výstavbou vysílače u Budenína v přírodním parku Džbány-
Žebrák za podmínky změny umístění a technického řešení tak, aby co nejméně 
narušoval krajinný ráz a zejména za podmínky trvalého odstranění starého vysílače 
na vrcholu Džbány a umožnění jeho uživatelům umístění zařízení na novém vysílači 
u Budenína. 

7.6 Revitalizace a jiné zásahy do vodních toků, 
využívání toků
7.6.1 Hlavní cíl ČSOP

ČSOP se snaží, aby revitalizace byla skutečnou revitalizací a nikoli jen obnovou 
odvodňovacích děl. Cílem je při revitalizacích a ostatních zásazích do vodních toků 
(mnohdy „skrytých“ pod údržbou – např. břehových nátrží) eliminovat negativní 
vliv na případný výskyt chráněných druhů. Obvyklé připomínky ČSOP jsou uve-
deny níže. 

7.6.1.1 Uplatňované zásady v rámci správních řízení
OS ČSOP  Benešov s opatřením souhlasí za následujících podmínek:

-  realizací opatření nesmí dojít k poškození chráněných částí přírody,
-  výsledkem opatření musí být tok včetně břehových porostů začleněný do kra-

jiny, který bude plnit všechny své funkce v plném rozsahu (tzn., že tok může 
být zpevněn pouze kamenným záhozem /příp. kamennou rovnaninou „na 
sucho“/, výškově stabilizován pouze prahy /nejlépe dřevěnými/ o max. výšce 
20 cm /v tocích s výskytem mihule potoční nesmějí být osazeny žádné prahy/, 
musí být alespoň jednostranně osazen břehovými porosty tvořenými domácími 
druhy /stromy i keře/),

-  regulace toku či jiné narušení přírodního rázu toku je možné pouze v jasně 
odůvodněných případech (např. při realizaci liniových staveb, protipovodňová 
ochrana apod.),

-  využíváním vody z vodního toku nesmí dojít k ohrožení jeho biocenózy,
-  v případě zřizování (či rekonstrukcí) jezů je třeba tyto opatřit rybochovy,
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-  vodní elektrárny musí být zabezpečeny proti vniku ryb (česle, různé plašiče 
apod.),

-  motorová plavidla mohou být využívána jen zcela výjimečně a z jasných důvo-
dů po co možná nejkratší dobu (přitom nesmí znečišťovat vodu, rušit hnízdící 
ptáky a jinak výrazně narušovat přírodu).

7.6.1.2 Příklady z regionu Podblanicka
ČSOP souhlasil s obnovou toku pod Neustupovem s tím, že tok bude stabili-

zován pouze kamenným záhozem a bude alespoň jednostranně osazen břehovým 
porostem, tvořeným olší lepkavou. Tyto podmínky byly do rozhodnutí o povolení 
této akce zapracovány.

ČSOP nesouhlasil s regulací Štěpánovského potoka mezi Trhovým Štěpánovem 
a Zdislavicemi. Regulace byla provedena ještě před platností zákona č. 114/1992 
Sb. 

ČSOP souhlasilo za určitých podmínek s regulací úseku Benešovského potoka 
v Benešově kvůli výstavbě silniční přeložky (podmínky byly v rozhodnutí akcepto-
vány).

ČSOP souhlasilo za určitých podmínek s regulací úseku potoka Bolinka ve Vla-
šimi kvůli výstavbě silniční přeložky (podmínky byly v rozhodnutí akceptovány).

ČSOP nesouhlasilo se zpevněním nátrže břehu Blanice nad Smršťovem z důvo-
du hnízdění ledňáčka říčního v tomto místě. Provedenou nevhodnou úpravu nako-
nec bylo nařízeno odstranit.

Revitalizace u Pekelského potoka u Zdislavic  (foto M. Lempochner)
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7.7 Zřizování čistíren odpadních vod (ČOV)
7.7.1 Hlavní cíl ČSOP

Jedním z hlavních cílů ČSOP je zamezit znečišťování vodních toků odpadními 
vodami, tzv. bodovým znečištěním podzemních i povrchových vod, které vzniká  
v komunální a průmyslové sféře. ČSOP proto, tam kde je to možné, trvá na na-
pojení na stávající kanalizace a čističky ČOV a nesouhlasí s výstavbou domovních 
čistíren.  V malých obcích (tj. do 250 obyvatel) ČSOP preferuje k přírodě šetrné 
způsoby čištění (kořenové ČOV, biologické rybníky apod.). Vzhledem ke specifič-
nosti kontroly a určování limitních hodnot vypouštěných látek OS ČSOP Benešov 
doporučuje spolupracovat s externími odborníky. Ostatní uplatňované podmínky 
k výstavbě se tak týkají ochrany zeleně, vodních toků a ohrožených druhů živočichů 
(viz Příloha č. 10: Vyjádření připomínek k řízení).

7.7.1.1 Uplatňované zásady v rámci správních řízení (týká se územních 
i stavebních řízení)

ČSOP Vlašim s výstavbou souhlasí za následujících podmínek:

-  podmínky jsou specifické, obecně lze pouze stanovit, že přísnější limity jsou 
vyžadovány v povodí toků zahrnutých v maloplošných zvláště chráněných úze-
mích (doporučujeme uvést příkladný výčet, pro okres Benešov, například: PP 
Křečovický potok, PR Štěpánovský potok, Petřínský potok – PP Na ostrově) 
a dále v povodí toků s evidovaným výskytem chráněných kriticky ohrožených 
druhů živočichů (opět je zapotřebí specifikovat podle místních podmínek, 
např. Blanice v úseku od Vlašimi proti proudu, Křešický, Vodslivský, Sedlický, 
Mastník, některé úseky Chotýšanky). 

7.7.1.2 Příklady z regionu Podblanicka
ČSOP souhlasil s výstavbou ČOV pro obec Zdislavice pouze za předpokladu 

splnění přísných limitů pro přečištěné vody. Podmínce ČSOP bylo vyhověno a pro-
jekt na ČOV byl upraven.

7.8 Ochrana chráněných druhů
Tato publikace se týká pouze správních řízení, tedy nikoli vyhlašování zvláště 

chráněných území, přírodních parků, památných stromů, registrace významných 
krajinných prvků, přechodně chráněných ploch, apod., kde existuje samostatná 
koncepce ČSOP, která přesahuje rámec této publikace. Ochrana chráněných druhů 
je ve správních řízeních většinou upravována podmínkami jednotlivých rozhodnutí 
(viz Příloha č 10.: Vyjádření připomínek k řízení).

7.8.1 Hlavní cíl ČSOP
ČSOP se snaží o maximální ochranu chráněných druhů rostlin a živočichů na 

Podblanicku.
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7.8.1.1 Uplatňované zásady v rámci správních řízení (týká se udělení výjimky 
z ochrany zvláště chráněných druhů)

OS ČSOP Benešov s výjimkou souhlasí za následujících podmínek:

-  je nezbytná pro provedení akce s velkým celospolečenským významem (např. 
liniová stavba) a je zajištěn záchranný transfer chráněných organismů, nebo 
je akce směřována do termínu, kdy se zde chráněné druhy nevyskytují (např. 
těžba v pískovně mimo hnízdní období břehulí), úprava sklepa v době, kdy zde 
nesídlí zimní kolonie netopýrů, apod.),

-  jde o výjimku pro specializované zařízení, které se zabývá záchranou, mj. zvláš-
tě chráněných druhů, a má k tomuto účelu zajištěné odpovídající personální, 
materiální a prostorové kapacity,

-  jde o výjimku pro držení handicapovaného živočicha (s poškozením neumož-
ňujícím návrat do přírody, vč. nevratného návyku na člověka),

-  jde o výjimku pro dravce určeného k sokolnictví, který však nesmí pocházet 
z přírody,

-  jde o záchranný chov koroptve v souladu s celookresní mysliveckou koncepcí,
-  jde o záchranný chov či záchranné pěstování, ke kterému je vydáno doporučení 

Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky nebo CHKO Blaník.

7.8.1.2 Příklady z regionu Podblanicka
ČSOP nesouhlasil s udělením výjimky pro držení ročního jestřába v zajetí (údaj-

ně vypadlého z hnízda při kácení stromu) občanovi na Sedlecku. Okresní úřad na 
základě odvolání ČSOP své rozhodnutí v autoremeduře zrušil. 

ČSOP souhlasil s udělením výjimky Stanici pro zraněné živočichy ve Vlašimi, 
která jako jediná má působnost na území celého okresu Benešov a celý okres Bene-
šov garantuje v rámci Národní sítě těchto stanic. Stanice působí již od r. 1995. 

ČSOP souhlasil s udělením výjimky Stanici pro zraněné živočichy ve Voticích, 
provozovanou organizací Ochrana fauny, která působí od r. 1998 a dobře doplňuje 
činnost stanice výše uvedené. 

ČSOP souhlasil v důsledku stavby silničního obchvatu se zbořením gumárny ve 
Vlašimi, vč. komínu s obsazeným hnízdem čápa bílého, avšak za podmínky, že ke 
zbourání dojde mimo hnízdní období a bude vystavěno na určeném místě hnízdo 
náhradní. 

ČSOP souhlasil s odstraněním komínu s čapím hnízdem u nedostavěného ob-
chodního domu na náměstí v Neveklově s tím, že hnízdo bude přeneseno na náhrad-
ní podložku umístěnou na určeném místě na této budově. 

7.9 Nakládání s odpady
7.9.1 Hlavní cíl ČSOP

ČSOP se snaží o ukládání odpadů způsobem nepoškozujícím zájmy ochrany 
přírody a krajiny, dále o to, aby nebyly  ukládány ani likvidovány odpady na území 
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okresu Benešov, které pocházejí z jiného území. V této kapitole není zahrnut základ-
ní cíl ČSOP – eliminace vytváření odpadů, který je řešen Podblanickým ekocentrem 
ČSOP Vlašim v rámci ekologické výchovy a osvěty a je nad rámce této publikace.

7.9.1.1 Uplatňované zásady v rámci správních řízení 
OS ČSOP Benešov s výstavbou souhlasí za následujících podmínek:

-  u skládek typu SI (SII), tj. pro ukládání odpadů zpravidla stavebního charak-
teru (sutě, zdiva, cihel, betonu, střešní krytiny, apod.), pouze v již člověkem 
narušených lokalitách, kde nedojde k poškození cenných biotopů zvláště chrá-
něných druhů živočichů či rostlin, významných krajinných prvků, krajinného 
rázu apod.,

-  s budováním nových spaloven odpadů pouze v případě prokázání jejich potře-
by pro okres Benešov.

ČSOP nesouhlasí:

-  s budování skládek skupiny SIII (tj. novou skládkou komunálního odpadu), 
protože v současné době provozované skládky v Trhovém Štěpánově, Přibyši-
cích, Voticích a v Bystřici jsou schopny zneškodnit veškeré množství odpadu 
produkované na území okresu Benešov,

-  s budováním skládek skupiny SIV (zneškodňování nebezpečných druhů odpa-
dů), protože okres Benešov není průmyslovým okresem a nebezpečné odpady, 
které zde vznikají, jsou odebírány externími firmami a likvidovány zpravidla 
tam, kde produkce odpadů má již svou tradici.

7.9.1.2 Příklady z regionu Podblanicka
ČSOP nesouhlasil s vybudováním skládky SIII u Třemošnice, kde by byla vý-

stavbou zničena lokalita chráněných druhů rostlin a živočichů (skládka měla sloužit 
především městu Sázava).

ČSOP nesouhlasil s vybudováním nové spalovny odpadů v Benešově, protože 
v činnosti by zůstala stávající při Nemocnici a nová by musela dovážet odpad ze 
sousedních okresů, aby se „uživila“.

ČSOP souhlasilo s vybudování skládky u Bystřice.

7.10 Zalesňování nelesních ploch
7.10.1 Hlavní cíl ČSOP

Celková plocha lesů se v současnosti v ČR zvyšuje (jejich kvalita – dřevinná a vě-
ková skladba je však stále ještě dosti špatná). Při zalesňování je však nezbytné brát 
ohled na životní prostředí, především na zachování přírodních stanovišť s výskytem 
chráněných druhů, která by zalesněním zanikla. Zejména se jedná o podmáčené či 
rašelinné, nedegradované (zarůstáním agresivními vysokobylinnými společenstvy či 
nálety dřevin) a neruderalizované louky, nebo naopak polostepní či stepní výslunné 
lokality. 
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Dalším důležitým úkolem je vhodný výběr dřevin, díky němuž vzniknou ekolo-
gicky a staticky stabilní porosty, které budou odpovídat původní dřevinné skladbě 
daného stanoviště.

7.10.1.1 Uplatňované zásady v rámci správních řízení 
OS ČSOP Benešov se nevyjadřuje:

-  ke zřizování plantáží vánočních stromků na orné půdě,
-  k ligninovým kulturám na orné půdě jako alternativě zemědělského hospoda-

ření.
OS ČSOP Benešov se zalesněním souhlasí za následujících podmínek:

-  lokalita není biotopem chráněného druhu či ohroženého společenstva rostlin, 
které by zalesněním zaniklo (v případě, že jde o lokalitu v pokročilém stádiu 
degradace s malou šancí na obnovu, pak ČSOP se zalesněním souhlasí za pod-
mínky záchranného transferu),

-  lokalita je v rámci územního systému ekologické stability navržena k zalesnění 
a bude vysazena vhodná dřevinná skladba,

-  zalesnění neovlivní negativně lokalitu s výskytem chráněného druhu (např. za-
stíněním, změnou vodního režimu apod.),

-  na lokalitě bude vysázeno a následně zajištěno alespoň 30 – 35% dřevin, které 
odpovídají stanovišti a tvoří podobnou dřevinnou skladbu jako původní zde se 
vyskytující lesní společenstva; tyto dřeviny budou umístěny po celé ploše (např. 
formou vmísených řad),

-  v dřevinné skladbě se budou vyskytovat pouze domácí druhy dřevin (mimo 
modřínu opadavého, doporučujeme vytvořit soupis domácích dřevin, příklad-
ný výčet uvádíme na konci publikace ve formě přílohy).

7.10.1.2 Příklady z regionu Podblanicka
ČSOP souhlasil s výsadbou ořešáků černých a třešní ptačích na více jak 50 ha 

v okolí Tehova jako ligninových kultur. 

ČSOP souhlasil se zalesněním velké plochy u Budenína pouze za předpokladu 
provedení biologického průzkumu, po kterém bude upraven zalesňovací plán (napří-
klad včetně ponechání určité části nezalesněné) – podmínce ČSOP bylo vyhověno. 

7.11 Zřizování obor a bažantnic
7.11.1 Hlavní cíl ČSOP

Bažantnice jsou fenoménem, který existuje již několik století. Původně fungoval 
jako částečně chráněný prostor k odchovu bažantů. Do současnosti se změnil na 
prostory, ve kterých jsou uměle odchovávána velká množství bažantů a na jejich 
ochranu jsou likvidováni všichni jejich potencionální „nepřátelé“ (chráněné druhy 
různých živočichů), a to většinou velmi „nevybíravými metodami“, což mimo jiné 
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vedlo téměř k likvidaci místní populace jestřába lesního.

ČSOP se proto snaží neumožňovat vznik dalších bažantnic na území okresu 
Benešov. U bažantnice LZ Konopiště (největší bažantnice na okrese) se ČSOP snaží 
prosazovat myslivecké hospodaření s minimalizovaným negativním vlivem na míst-
ní přírodní prostředí a neumožňovat vznik dalších obor k chovu lovné zvěře. Srov-
nej „Analytickou a případovou studii“ věnující se problematice bažantnic na okrese 
Benešov. K tomuto tématu ČSOP vydala i speciální příručku „Jak na bažantnice“, 
která specifikovala podmínky a možnosti regulace.

7.11.1.1 Uplatňované zásady v rámci správních řízení 
OS ČSOP Benešov s výstavbou souhlasí za následujících podmínek:

-  po pečlivém posouzení, pokud je obora zřízena z více jak ze 3/4 na zemědělské 
půdě, nezahrnuje větší komplex lesa, registrovaný významný krajinný prvek, 
skladební prvek územního systému ekologické stability a další cenné součásti 
přírody, nevytvoří překážku v tahových cestách zvěře apod.

7.11.1.2 Příklady z Podblanicka
ČSOP nesouhlasil se zřízením obory v areálu Chotýšanského mlýna (obora na-

konec byla povolena a zřízena).

7.12 Pořádání motokrosových a automobilových závodů
7.12.1 Hlavní cíl ČSOP

Příprava těchto závodů, závody samotné i chování diváků může velmi negativně 
ovlivnit životní prostředí, proto se ČSOP snaží neumožňovat pořádání těchto závo-
dů ve volné přírodě. 

7.12.1.1 Uplatňované zásady v rámci správních řízení 
OS ČSOP Benešov se nevyjadřuje:

- k motokrosovým závodům na vyčleněných místech (doporučujeme uvést pří-
kladný výčet etablovaných motokrosových drah, příklad pro okres Benešov – 
dráha V Červánkách u Divišova, Na Babě u Benešova atd.).

OS ČSOP Benešov se závody souhlasí za následujících podmínek:

-  pokud automobilové závody probíhají po asfaltových veřejných komunika-
cích,

-  pokud probíhají na velmi omezených územích s trvalým určením pro tento 
sport (po posouzení těchto území),

-  motokrosové závody ČSOP považuje ve volné přírodě za natolik škodlivé, že 
s nimi nesouhlasí za žádných podmínek. Tento postoj je umocněn také sku-
tečností, že nejde o činnost související s řádným obhospodařováním pozemků, 
nýbrž o činnost uspokojující jen zájmy úzké skupinky lidí.
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7.12.1.2 Příklady z regionu Podblanicka
ČSOP nesouhlasil s konáním Mistrovství Evropy v motokrosu (Enduro) mezi 

Vlašimí a Divišovem. Nakonec byl závod těsně před jeho konáním na Podblanicku 
zrušen.
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8 Závěr
Cílem této publikace je seznámit širokou zainteresovanou veřejnost s možnostmi 

účasti na řízeních týkajících se ochrany životního prostředí. Zvláštní důraz je kladen 
na konkrétní strategie a postupy v jednotlivých typech řízení.

Ke správné aplikaci oprávnění veřejnosti je nezbytné znát alespoň rámcově obec-
né teoretické předpoklady pro účast v řízení. Existuje větší počet českých právních 
předpisů, které upravují účast veřejnosti a její formy. Základním a nejdůležitějším 
předpisem zůstává zákon o ochraně přírody a krajiny, který upravuje právo na po-
skytování informací veřejnosti a účast v řízeních. 

Širší oprávnění k účasti veřejnosti v České republice mají nejrůznější ekologická 
občanská sdružení (např. ČSOP). Tato občanská sdružení vznikají registrací (tj. ne-
jsou povolována, pouze registrována). Registrace občanského sdružení je poměrně 
rychlý proces, který není nikterak formálně ani finančně náročný. Vzory veškerých 
potřebných písemností jsou uvedeny v přílohové části této publikace. 

Tato sdružení se poté mohou účastnit řízení na základě žádosti o informová-
ní o zahajovaných řízení týkajících se životního prostředí. Žádost musí být místně 
i věcně specifikována a je zapotřebí ji každý rok znovu obnovovat. K účasti v řízení je 
nezbytné se do řízení oznámených na základě žádosti „přihlásit“ – oznámit přísluš-
nému orgánu veřejné správy svoji účast v řízení.  

Převážná část publikace se pak věnuje právě strategii a způsobům účasti v jednot-
livých typech řízení. Tato řízení jsou rozdělena na základě dlouhodobých zkušeností 
ČSOP s účastí v řízeních na okrese Benešov. Ke každému věcnému okruhu řízení 
(výstavba vysílačů, reklamních zařízení, rekultivace vodních toků, kácení dřevin, 
atd.) je uveden jejich možný škodlivý vliv.

Dále následuje strategie pro účast v řízeních, tj. kterých řízení se účastnit, se 
kterými typy záměrů souhlasit, popř. nesouhlasit. Podstatnou část textu tvoří i do-
poručované ochranné podmínky pro vyjádření k záměru, které by měly v ideál-
ním případě být zahrnuty do rozhodnutí. Většina těchto podmínek je zaměřena na 
ochranu zeleně, vodních toků, volně žijících živočichů a rostlin. Tyto podmínky jsou 
ale formulovány pouze obecně a je nezbytné je blíže specifikovat podle konkrétního 
záměru a lokality jeho umístění. Přesto lze každému občanskému sdružení doporu-
čit vytvoření si takovýchto obecně předem formulovaných podmínek, zejména pro 
snazší komunikaci s úřady, potencionálními investory i ulehčení orientace v agendě 
vlastní organizace. 

Pokud byste měli zájem o další informace, popřípadě rady, doporučujeme vy-
užít zdroje obsažené v seznamu literatury. Z webových stránek se jedná například  
o www.eps.cz, www.obcan.ecn.cz, nebo i www.csop.cz. 
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9 Přílohy

9.1 Příloha č. 1: Žádost o informování občanského 
sdružení o zahajovaných řízeních

(adresa obecního úřadu)

Městský úřad …

- odbor stavební úřad

- odbor životního prostředí

ulice, č.p.

PSČ, město  

V… (město), dne … (datum)

  

Věc: Žádost o informování o zahajovaných řízeních podle § 70 odst. 2 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Oznamujeme Vám, že … (název sdružení) je místně příslušným občanským 
sdružením, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny. 

Žádáme, abychom byli předem informováni o zamýšlených zásazích a zahajova-
ných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chrá-
něné podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které se týkají níže 
uvedených případů. 

Věcná specifikace žádosti: 

- všechna zahajovaná správní řízení vedená podle zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny,

- nové stavby a jiné záměry, o kterých je rozhodováno podle stavebního zákona,

- všechna zahajovaná správní řízení vedená podle § 16 zákona č. 289/1995 Sb. 
lesního zákona,

- všechna zahajovaná správní řízení vedená podle zákona č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu,

- všechna zahajovaná správní řízení vedená podle č.185/2001 Sb., o odpadech, 

- a další…
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Místní specifikace žádosti: 

Výčet katastrálních území obcí, nebo jiné přesné určení

(jméno, příjmení, funkce ve sdružení – pouze osoby oprávněné jednat za sdružení – 
hůlkovým písmem + podpis, razítko)

Přílohy: 

Kopie stanov o. s. ... (registrovaných Ministerstvem vnitra ČR) 

Kopie zápisu ze schůze Valné hromady ... osvědčujícího volbu jednatelů,  kteří 
jsou v souladu s Čl. … (číslo) stanov sdružení oprávněni jednat jeho jménem

9.2 Příloha č. 2: Vzor přihlášky do řízení na základě 
zákona č. 114/1992 Sb.

Obecní úřad …

Referát životního prostředí

Adresa

V… (obec), dne … (datum)

Č. j. 140 – 5028/00/P

Věc: Přihláška ke správnímu řízení

Na základě ustanovení § 70 odst. 3 zákona č. 114/92 Sb. se přihlašujeme ke 
správnímu řízení č.j. 404-3459/2000 ze dne … (datum) ve věci … (například umís-
tění základnové stanice na p. č. … v k. ú. Keblov).

S pozdravem

Jméno, příjmení (hůlkovým písmem, podpis + razítko)

Funkce (místopředseda, jednatel…)
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9.3 Příloha č. 3: Návrh na registraci občanského 
sdružení

Ministerstvo vnitra ČR

odbor všeobecné správy

oddělení volební a sdružování, úsek sdružování

Náměstí Hrdinů 3

140 21 Praha 4

V … (obec), dne … (datum) 

Věc: Návrh na registraci občanského sdružení „Název“

Podle § 6 zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů navrhujeme, abyste zare-
gistrovali sdružení „název“. V příloze vám zasíláme stanovy ve dvojím vyhotovení.

Jednat jménem přípravného výboru je oprávněn … (jméno, příjme-
ní zmocněnce přípravného výboru), korespondenci zasílejte prosím na adresu: 
……………………………………… . 

Přípravný výbor:

jméno, rodné číslo, bydliště, podpis

jméno, rodné číslo, bydliště, podpis

jméno, rodné číslo, bydliště, podpis

Přílohy:

Stanovy (2x)
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9.4 Příloha č. 4: Stanovy sdružení 
Stanovy „Název sdružení“

Čl. 1 

Název, forma a sídlo

1. Název sdružení je: „Název“ (dále jen „sdružení“)      

2. Sídlem sdružení je … (město), adresa … (ulice, číslo popisné, město, PSČ). 

3. Sdružení působí na území (celé České republiky, kraje, okresu, obce … ovlivňuje 
i území, na kterém se můžete účastnit správních řízení, popř. být o nich informová-
ni!!!).

Čl. 2 

Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnic-
kých osob, kteří se aktivně zajímají o ochranu přírody a krajiny a kteří se sdružili za 
účelem aktivní činnosti na jejich ochranu, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování 
obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany životního prostředí, v němž se sdružili 
zastánci ochrany přírody, zejména z řad přírodovědců, architektů, památkářů. 

Čl. 3 

Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou: 

- ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním sdružení,

- poskytovat obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany životního prostředí. 

Čl. 4 

Formy činnosti sdružení

Hlavním formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných 
činností v oblastech ochrany životního prostředí, zejména:

a)   praktická činnost ve spolupráci s orgány životního prostředí a jinými sub-
jekty, 
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b)   organizování kampaní a petičních akcí na ochranu přírody, 

c)   informační, poradenský a vzdělávací servis pro veřejnost,

d)   účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány v nichž mohou 
být dotčeny zájmy na ochranu přírody a krajiny.    

Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.    

     

Čl.  5 

Členství ve sdružení 

1. Členem sdružení může být právnická nebo fyzická osoba (starší 15/18 let).

2. Členství vzniká dnem, kdy výbor sdružení/členská schůze (třípětinovou větši-
nou všech členů členské schůze) rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné 
přihlášky. Přihláška musí obsahovat: příjmení, jméno a titul žadatele, adresu trva-
lého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a emailovou adresu, datum 
podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

3. Výbor sdružení/členská schůze o přijetí rozhoduje na nejbližší schůzi výboru/
členské schůze po dni podání přihlášky. Podmínkou pro přijetí je uhrazení zápisné-
ho/ročního poplatku nejpozději na této nejbližší členské schůzi po podání přihlášky. 
Zápisné je stanoveno v minimální výši … Kč.

4. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, jež se účastní činností příprav-
ného výboru.

5. Členství zaniká:

- doručením písemného oznámení člena o ukončení členství ve sdružení výboru 
sdružení,

- rozhodnutím členské schůze o vyloučení pro hrubé porušování stanov,

- nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech, 

- pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských 
schůzí, úmrtí, zánikem právnické osoby – člena sdružení.

Čl.  6

Práva a povinnosti člena sdružení 

1. Člen sdružení má právo zejména:

- účastnit se jednání členské schůze sdružení,

- volit orgány sdružení (od určité věkové hranice) a být volen do těchto orgánů (od 
určité věkové hranice),
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- předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,

- podílet se na praktické činnosti sdružení,

- podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení.

2. Člen sdružení je povinen zejména: 

- zaplatit členský příspěvek na příslušný rok v řádném termínu. Členské příspěv-
ky jsou stanoveny ve výši ... Kč a jsou splatné k 1. 1. kalendářního roku. Výši člen-
ských příspěvků a datum jejich splatnosti stanoví členská schůze/výbor sdružení;

- dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení a jednat v souladu s cíly 
sdružení, 

- aktivně hájit zájmy sdružení, 

- účastnit se jednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce,

- sdělovat výboru sdružení změny údajů uvedených v přihlášce. 

3. Z členství nevyplývá povinnost platit zápisné ani členské příspěvky (to však 
nemusí být psáno)/Členské příspěvky jsou stanoveny ve výši ... Kč./ Výši členských 
příspěvků stanoví členská schůze/výbor sdružení. (vyberte se co se líbí)

 

Čl. 7 

Organizační uspořádání sdružení 

  

1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze, která se schází nejméně … 
(počet) ročně, aby: 

- schválila případné změny stanov, 

- zvolila na jednoleté funkční období nejméně tříčlenný výbor sdružení, případ-
ně tento výbor odvolala, 

- zvolila nejméně tříčlennou revizní komisi, 

- schválila zprávu o činnosti sdružení, zprávu o hospodaření za předcházející 
období,

- schválila revizní zprávu, 

- určila koncepci činnosti sdružení na další období, 

- stanovila výši zápisného, případně výši členských příspěvků, 

- schválila rozpočet sdružení na příští období, 

- zvolila čestné členy sdružení, rozhodla o vyloučení člena sdružení, 
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- rozhodla o zániku sdružení. 

  

2. Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor. Usnášeníschopná je pokud se 
zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá 
výbor sdružení náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního ko-
nání, ale ne dříve než za … (počet) dnů. Tato opakovaná schůze je usnášeníschopná 
bez ohledu na počet přítomných členů. 

3. Členskou schůzi svolá výbor sdružení také požádá-li o to (písemně) 1/3 (1/4) 
(1/10) členů sdružení, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena 
lhůta pozdější.

  

4. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. 

  

5. Činnost sdružení mezi členskými schůzemi řídí výbor, který si volí ze svého 
středu předsedu, místopředsedu a pokladníka. Revizní komise kontroluje hospoda-
ření sdružení a připravuje revizní zprávu pro členskou schůzi. 

  

6. Jménem sdružení jedná jeho předseda, případně místopředseda. 

  

  

Čl. 8 

Hospodaření sdružení 

  

1. Sdružení hospodaří v předmětu své činnosti s prostředky získanými ze zápis-
ného ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnic-
kých osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené 
s předmětem činnosti řádně podložené účetními doklady. 

  

2. S výsledky hospodaření seznamuje výbor a revizní komise členy sdružení na 
každé členské schůzi. 

  

3. V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné 
právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. ochrana přírody a krajiny. 

  

Čl. 9 

Závěr 
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1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními 
předpisy. 

  

2. Stanovy byly přijaty na zakládající členské schůzi dne …, účinnosti nabývají 
dnem registrace sdružení u Ministerstva vnitra ČR. 
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9.5 Příloha č. 5: Zápis z ustavující (1.) členské schůze 
sdružení 

Zápis z ustavující (1.) členské schůze  občanského sdružení „… (název)“ konané 
dne … (datum)

(Na začátek uveďte pouze počty přítomných členů, popř. hostů, jejich jmenovitý výčet 
postačí mít uschovaný v prezenční listině)

přítomni: ……………………………………………………………………

omluveni: ……………………………………………………………………

nepřítomni: ……………………………………………………………………

hosté: ……………………………………………………………………

členská schůze tedy je/není v souladu s čl. 7 odst. 2. stanov (viz vzorové stanovy) 
usnášeníschopná.

I. 

 Dne … se uskutečnila ustavující (1.) členská schůze   občanského sdružení „… 
(název)“ (dále jen „sdružení“) za účasti občanů, uvedených na připojeném soupise 
zakládajících členů sdružení.

  

II.

Na programu jednání členské schůze byly tyto body: 

a) zpráva Přípravného výboru sdružení o jeho dosavadní činnosti, 

b) soupis zakládajících členů sdružení,

c) volba orgánů sdružení,

d) další …  

  

III. 

a) V úvodu 1. valné hromady seznámili členové Přípravného výboru sdružení 
přítomné s důvody vzniku a základními cíli činnosti sdružení a s dosavadní činností 
Přípravného výboru. 

  

b) Přítomní poté vyjádřili svůj souhlas s hlavními cíli sdružení, uvedenými 
v článku č. 3 stanov sdružení a projevili vůli stát se členy sdružení. Jako doklad 
o této skutečnosti byl  vyhotoven  soupis zakládajících členů sdružení, který spolu 
s podpisy zakládajících členů tvoří součást tohoto zápisu. 
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c) Na schůzi byl zvolen nový výbor sdružení ve složení 

- …………………, 

- …………………, 

- ………………… .  

Pro hlasovalo … členů, proti …, zdrželo se … členů.

d) Dále byly projednány tyto věci …(pokud nechcete ukazovat další body Vašeho 
zápisu, můžete ho zde ukončit a předkládat dále pouze „výpis ze zápisu“).

Zapsal: … (jméno, příjmení hůlkovým písmem + podpis)

Ověřil: … (jméno, příjmení hůlkovým písmem + podpis)

Příloha: Soupis zakládajících členů ze dne … 
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9.6 Příloha č. 6: Členská přihláška 

Členská přihláška do „… (název)“

Jméno a příjmení:

Trvalé bydliště: 

Zaměstnání:  

Telelefon:

Mobilní telefon: 

E-mail: 

Já, níže podepsaný/á, …………………………………………………..přihla-
šuji se tímto za člena/členku občanského sdružení „… (název)“ (dále jen „Společ-
nost“) , se sídlem v … (adresa), které vzniklo dne … registrací Stanov Společnosti 
Ministerstvem vnitra ČR č.j. … .

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a a souhlasím se Stanovami Společnosti (dále 
jen „Stanovy“), že budu respektovat a plnit závazky, které pro mne z těchto Stanov, 
jakož i z rozhodnutí orgánů Společnosti učiněných na základě a v souladu s těmito 
Stanovami vyplynou, a že jsem splnil/a svoji povinnost zaplacení členského příspěv-
ku ve výši … Kč.

Dále prohlašuji, že souhlasím s tím, aby Společnost zpracovávala osobní údaje 
týkající se mé osoby, které jsem jí poskytl v této přihlášce, pouze k tomu, aby mne 
mohla identifikovat jako člena Společnosti pro uplatňování jejich práv a povinností 
vyplývajících ze Stanov a aby umožnila výměnu informací mezi Společností a jejími 
členy, jakož i mezi členy Společnosti navzájem, nezbytnou k realizaci činností Spo-
lečnosti v souladu se Stanovami. K těmto účelům je Společnost oprávněna sdělit 
uvedené osobní údaje pouze jiným členům Společnosti.

V…………… dne…………………

…………………………………

                     podpis
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9.7 Příloha č. 7: Vzor zápisu z členské schůze 
sdružení, kde se potvrzuje členství ve sdružení

Zápis z členské schůze občanského sdružení „… (název)“ 

V … (obec) dne … (datum)

  

  

Dne … se uskutečnila  členská schůze občanského sdružení „… (název)“  za 
účasti jeho níže podepsaných členů.  Na členské schůzi sdružení byla projednána 
přihláška pana/paní … (jméno, příjmení) za člena sdružení. 

  

Členská schůze hlasy všech členů sdružení v souladu s čl. 5 odst. 1 a čl. 6 odst. 
1. písm. b) (viz vzor stanov) Stanov sdružení schválila písemnou přihlášku pana/paní 
… (jméno, příjmení) za člena sdružení, což přítomní členové stvrzují svými podpisy. 
Pan … (jméno, příjmení)  je ode dne … (datum konání členské schůze) členem občan-
ského sdružení „... (název)“. 

  

Jméno, příjmení ……………………………….. 

  

Jméno, příjmení ……………………………….. 

  

Jméno, příjmení  ………………………………..

  

  

  

Zapsal: …

Ověřil: …
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OBECNÁ OCHRANA PŘÍRODY

100 - „Generální žádosti“ k účasti

101 - Voda - ostatní

102 - Voda - ČOV

103 - Stavby, ostatní

110 - Skládky, odpady

115 - Ochrana ŽP – ostatní, integrova-
né povolení

120 - Liniové stavby ostatní

121 - Doprava

122 - Venkovní el. vedení

123 - MVE, ostatní energetika

130 - Zeleň ostatní

131 - Kácení stromů (Vlašim)

132 - Kácení stromů (ostatní)

133 - Lesnictví (vč. zalesňování)

134 - Posudky dřevin

140 - Krajina obecně, stožáry

141 - ÚSES

142 - VKP, obnovy rybníků

143 - Územní plán, KPÚ

150 - Zemědělství, myslivost

160 - Geologie

PÉČE O ZELEŇ

201 - Ošetřování stromů obecně

202 - Ošetřování stromů ČSOP Vlašim

203 - Zámecký park Vlašim

204 - Ostatní zámecké parky

205 - Ozeleňování, péče o zeleň,

206 - Program Péče o krajinu

207 - Práce v lesích (spolupráce s LČR)

208 - Likvidace invazních druhů 

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ

220 - Chráněná území (obecně)

221 - CHKO Blaník

222 - Přírodní parky

223 - Chráněná území okr. Benešov

224 - Chráněná území (ostatní okresy)

225 - Památné stromy

226 - NATURA

DRUHOVÁ OCHRANA

230 - Programy druhové ochrany ostat-
ní

231 - Ryby

232 - Hmyz

233 - Alcedo, Skorec

234 - Vážky

235 - Ohrožené dřeviny

236 - Čápi, brodiví

237 - Obojživelníci

238 - Odborné publikace vlastní

239 - Odborné průzkumy, posudky NA-
TURA

240 - Sova pálená, sokolovití

250 - Ochrana druhů obecně

251 - Ochrana zvířat

252 - Ochrana rostlin

253 - Krajové odrůdy ovocných dřevin

9.8 Příloha č. 8: Členění spisové agendy
Členění spisové agendy na příkladu ČSOP Vlašim
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254 - Obnova květnatých luk

255 - Invazní druhy, nepůvodní druhy

STANICE PRO HANDICAPOVANÉ 
ŽIVOČICHY

280 - Stanice pro handicapované živo-
čichy

281 - Spolupráce stanice s ČSOP

282 - Spolupráce stanice s MŽP ČR, 
AOPK, KÚ, MěÚ

283 - Spolupráce stanice s LČR

PROVOZ

300 - Budova ekocentra – provozní zá-
ležitosti

301 - Budova ekocentra – obecně 
a ostatní

302 - Budova ekocentra – stavební zá-
ležitosti

303 - Budova ekocentra – vybavení

304 - Knihovna, videotéka

305 - Ochranné známky, patenty

310 - Zaměstnanci

311 - Civilní služba, obecně prospěšné 
práce

312 - Praxe

AGENDA ČSOP 

320 - Regionální centrum, krajské sdru-
žení ČSOP

321 - OS ČSOP

330 - ÚVR ČSOP

SPOLUPRÁCE S OBCEMI

338 - Spolupráce s obcemi (obecně)

339 - Spolupráce s MěÚ Vlašim (komi-
se)

EVVO

350 - Ekologická výchova obecně

351 - MOP, volný čas

352 - Dětské slyšení, SDČR, mládež

353 - Přednášky a kampaně obecně, vý-
stavy

354 - Den Země, Clean UP

355 - Naučné stezky a informační tabu-
le

356 - Spolupráce s médii

357 - Časopis Pod Blaníkem

358 - Ekologická olympiáda

359 - Indiánská stezka, Zelená stezka – 
Zlatý list

360 - Infocentrum, turistické akce

361 - Blanický rytíř

362 - Ekologická výchova – odpady

363 - Vlastní publikace

364 - Ekoporadenství – STEP

365 - EVVO různé, ostatní

366 - Pavučina

367 - Pedagogická konference

368 - KSEV, spolupráce se Střed. kra-
jem

369 - Spolupráce se SEV, projekty 
EVVO, Senioři

370 - EVVO Střed. kraj různé, EV pod-
niků a veřejné správy

FINANČNÍ VĚCI

420 - Finance obecně
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421 - Sponzoři obecně

422 - Sponzoři konkrétní

423 - Dárci (fyzické osoby)

NADACE, NGO

430 - Nadace ostatní 

431 - Partnership

432 - REC

433 - The Foundation Society, VIA, 
OSF

434 - NROS

435 - Nepřijaté projekty + agenda k pro-
jektům obecná

436 - MK

439 - Spolupráce s NGO v regionu

450 - EU

ČLENSKÉ ZÁLEŽITOSTI

500 - Zápisy ze schůzí

501 - Členské záležitosti

502 - Členské akce

ČSOP – ODBORNÉ, POZEMKOVÝ 
SPOLEK 

600 - Komise ochrany přírody ÚVR 
ČSOP

601 - Landtrusty, RNPS

602 - PSPPP

605 - Podblanická galerie

610 - Komise EV ÚVR ČSOP

611 - Komise zahraničních vztahů ÚVR 
ČSOP 

612 - KND

613 - Veronica

VÝZKUM

690 - Výzkum

700 - CITES

REGIONÁLNÍ ROZVOJ, STŘEDO-
ČESKÝ KRAJ

800 - Regionální rozvoj, euromanažer

801 - Kraj – obecně, ostatní

802 - Podblanické infocentrum, Kraj 
Blanických rytířů

803 - Kraj – ŽP

804 - OPS Český Merán, Posázaví

805 - Greenways Praha – Vídeň 

806 - POV

807 - spolupráce s krajem obecně

808 - Kraj – ochrana přírody, koncepce 
OP
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9.9 Příloha č. 9: Vzor elektronické evidence 
jednotlivých kauz   
Případ: 2297/2001 Krátká věcná charakteristika (např. číslo jednací, 

jméno žadatele, číslo parcely) 

datum strana arch. (číslo dle členění archivu, označení 
složky, číslo strany)

Oznámení o zahájení 140A-85

Přihlášení

Rozhodnutí 1. instance

Odvolání

Rozhodnutí 2. instance

Zahájení řízení:

Ukončení řízení:

Vaše vyjádření: nesouhlas souhlas s podmínkami souhlas

Správní 1. instance

Správní 2. instance

Výsledek: nekácení kácení s náhradou kácení

Správní 1. instance

Správní 2. instance

Úspěch: ne částečně ano

Správní 1. instance

Správní 2. instance
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9.10 Příloha č. 10: Vyjádření připomínek k řízení
Tento vzor obsahuje poměrně velké množství různých podmínek, které je nutné spe-

cifikovat podle místních podmínek (doplnit konkrétní ohrožená místa, atd.), popřípadě 
některé podmínky doplnit nebo vynechat (například poslední podmínka se týká pouze 
nadzemních elektrických vedení).

Jméno, příjmení

Adresa žadatele

Vyřizuje: zodpovědný pracovník (kontaktní údaje)  

Č.j.: dle archivu

Datum: datum

Věc: Vyjádření k … (doplňte si podle typu řízení)

S umístěním stavby „… (název)“ souhlasíme za předpokladu splnění následují-
cích obecných podmínek:

- Nedojde k poškození kořenového systému stromů (nad obvod 80 cm ve výčetní 
tloušťce 130 cm nad zemí), tzn. že výkop bude veden nejblíže 2 m od okapu 
korun těchto stromů. 

- Pokud dojde (u kabelového vedení) i při dodržení předchozího bodu k překo-
pu kořenů stromů o průměru větším jak 3 cm, budou tyto zahlazeny. Kořeny 
nesmí být přetrženy, musí být odříznuty.

- V případě nutnosti kácení stromů o obvodu nad 80 cm ve výčetní tloušťce 
130 cm nad zemí, či křovin o ploše přesahující 40 m2 bude toto předmětem 
samostatného správního řízení, které povede místně a věcně příslušný orgán 
ochrany přírody a krajiny.

- Při všech pracích bude dbáno na citlivý pohyb mechanismů kolem stromů, aby 
nedošlo k olámání větví, odření kmene, větví, kořenových náběhů apod.

- V případě nutnosti protnout liniovou zeleň (alej, břehové porosty, křovinostro-
mové pásy na mezích, kolem cest apod.) či drobnější remízy, budou překračo-
vány na nejužším místě, a to kolmo na delší osu těchto přírodních prvků.

- Pokud výkop protíná tok, nesmí být prováděn v období nejnižších průtoků 
v roce, musí být zabezpečen tak, aby nedošlo k erodování půdy do toku během 
výstavby a také po ní musí být břeh zajištěn proti erozi.

- Pokud bude výkop procházet lesními porosty, bude umístěn co nejšetrněji, tj. 
lesními průseky, pasekami, bezlesími na lesní půdě či po lesních cestách.

- Terén je po zahrnutí třeba vymodelovat do původní podoby (aby nevznikaly 
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výrazné nerovnosti), v případě, že je výkop veden příkrými svahy a povrch vý-
kopu by mohl erodovat, je třeba jej proti erozi zajistit (např. pokrytím geotex-
tilií s travním osivem apod.). 

- Pokud budou do výkopu opakovaně padat volně žijící živočichové (např. oboj-
živelníci), bude okamžitě vyrozuměna Stanice pro zraněné živočichy ČSOP 
Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, tel. 777 800 460.

- Pro venkovní vedení budou použity výhradně sloupy typu „Delta“ nebo „Pa-
řát“ a bude zabezpečena (hned při výstavbě) izolace všech pro ptáky nebezpeč-
ných míst na trafostanici (pokud je tato součástí stavby).

S pozdravem

     Jméno, přijmení

     Funkce
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1

ŽÁDOST O REGISTRACI
základní organizace Českého svazu ochránců přírody (na základě § 13, odst. 2 
Stanov ČSOP )

1. USTAVUJÍCÍ SCHŮZE

Ustavující schůze zájemců o založení základní organizace ČSOP se sešla:
dne:    . . . . . . . . . v (místo):   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         za účasti (počet):   . . . . . . . . .  
osob. 
Zúčastnění zakládají základní organizaci ČSOP pod názvem:  ZO ČSOP . . . . . . . .  . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
která bude sídlit na adrese: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
PSČ: . . . . . . . .           

obecní úřad: . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 okres: . . . . . . . . . . . . . . . .        
kraj:  . . . . . .

2.  ČINOVNÍCI   - Ustavující schůze zvolila tyto členy svého přípravného výboru
                (1 osoba nesmí vykonávat více jak 1 z následujících funkcí !)

Předsedu Jméno, tituly: Datum naroz. nebo RČ.

Adresa: PSČ:

Telefon: Fax: E-mail: Podpis*):

Hospodáře Jméno, tituly: Datum naroz. nebo RČ.

Adresa: PSČ:

Telefon: Fax: E-mail: Podpis*): 

Člena Jméno, tituly: Datum naroz. nebo RČ.

výboru Adresa: PSČ:

Telefon: Fax: E-mail: Podpis*): 

Revizora Jméno, tituly: Datum naroz. nebo RČ.

adresa: PSČ:

Telefon: Fax: E-mail: Podpis*):
*)Svým podpisem vyjadřuji až do odvolání souhlas s tím, že ČSOP zařadí do své evidence a bude používat údaje telefon, fax, e-mail k uplatňování 
práv a povinností vyplývajících z mého členství podle Stanov ČSOP a k umožnění komunikace mezi členy ČSOP při realizaci programů ČSOP.

3. ODVODY Z ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ – CELKEM ............... Kč,  byly zaslány na účet ÚVR 
ČSOP 
Číslo 34535-011/0100 s variabilním symbolem platby .................. dne: ..................  200  .
4. PŘEDPOKLÁDANÉ OBORY ČINNOSTI (ZAŠKRTNĚTE)

a) praktická ochrana přírody  b) práce s dětmi a mládeží   c) ekologická výchova   d) účast ve 
správních řízeních
e) jiné – vypište: 

5.   PŮSOBNOST ZO PRO POŽADOVÁNÍ INFORMACÍ A ÚČAST VE SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍCH

Žádáme / nežádáme *) o působnost jinou, než je správní území obce, na kterém má naše ZO 
sídlo. **)
*) nehodící se škrtněte                                                 **) Žádost o jinou působnost  spolu se zdůvodněním přiložte na zvláštním listě.

9.11 Příloha č. 11: Žádost o registraci ZO ČSOP
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2

6.  KONTAKTNÍ ÚDAJE ZO (budou zveřejněny)  

Písemné informace pro ZO zasílejte na výše uvedenou adresu    předsedy*)         hospodáře*)       člena výboru*)         revizora*) 

nebo na zde uvedenou poštovní   adresu:
Pro rychlý kontakt na nás využijte    telefon:                                 fax:                            e-mail:
*) nehodící se škrtněte

Tento formulář, z obou stran vyplněný, prosíme zaslat na adresu: 
Kancelář ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, PRAHA 2, 120 00.

V případě jakýchkoliv nejasností nás rovněž můžete kontaktovat: 

Tel.: 222 516 115, 222 516 494; fax: 222 511 496 nebo e-mail: registrace@csop.cz.

Seznam zájemců o členství v základní organizaci ČSOP
Poznámky: 1. do kolonky DP (druh příspěvku) prosíme vepište jeden z těchto symbolů:

V - plný členský příspěvek (osoby výdělečně činné - 250 Kč)
N - snížený členský příspěvek (osoby nevýdělečně činné - 100 Kč)
S - senioři (osoby starší 70 let - 50 Kč)
D - dítě od 7 do 18 let ( 100 Kč)
R - rodinný člen (celá rodina dohromady 350 Kč) – příslušníky jedné rodiny 

(nemusí mít stejná příjmení) v následujícím seznamu graficky vyznačte 
(např. spojte čarou)

2. v případě nedostatku místa pokračujte na dalším listě.

Jméno, příjmení, tituly Adresa (včetně PSČ)
Rodné číslo nebo 
datum narození DP

Potvrzuji správnost uvedených údajů:

V     dne
podpisy předsedy a 1 člena přípravného výboru
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9.12 Příloha č. 12: Žádost o informace podle zákona č. 
123/1998 Sb.

Adresa úřadu

Věc: Žádost o informace podle zákona č. 123/1998 Sb.

Ve smyslu § 2 písm. a) bod 2 a 6 zákona č. 123/1998 Sb., žádám o zpřístupnění 
informace, týkající se … (popis činnosti, která Vás zajímá).

Zajímají mě především údaje o tom, … (pokud máte zájem o přesnější okruh 
informací).

Požadovanou informaci v písemné podobě/CD disku zašlete na adresu: …

Jméno, příjmení

Adresa
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9.13 Příloha č. 13: Přihláška FO do řízení
Adresa úřadu

Věc: Účast v řízení č.j. … (číslo jednací, které případu udělil úřad) 

Dne … jsem se dozvěděl, že … (název úřadu), zahájil dne ... řízení č.j. … (číslo 
jednací, které případu udělil úřad), o … (kácení dřevin rostoucích mimo les/umístění 
stavby/nebo jakoukoliv další činnost, o kterou se jedná), na pozemcích v katastrálním 
území … (název katastrálního území).  

(V následujícím odstavci popište situaci, která Vás vede k úvaze, že se daná činnost 
nějak dotkne Vašich práv.)

Jsem vlastníkem pozemku parc. č. … v k. ú. … (název katastrálního území) , (LV 
č. … u Katastrálního úřadu ve …), který je od pozemku, na němž má být stavba 
realizována, vzdálen cca … m. Tento pozemek je stavební parcelou, na níž v blízké 
budoucnosti hodlám započít se stavbou rodinného domu. Případnou realizací stav-
by/kácením dřevin bych byl dle svého přesvědčení přímo dotčen na svých právech 
a povinnostech, zejména na právu vlastnickém, a to zejména tím, že… 

Jsem proto přesvědčen, že v souladu s ust. § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
o správním řízení (správní řád), v platném znění,  jsem účastníkem výše označeného 
řízení. Tuto skutečnost Vám tímto oznamuji a žádám, aby se mnou … (název úřa-
du), v uvedené věci  jako s účastníkem řízení i v plném rozsahu jednal. 

V příloze Vám zasílám své vyjádření k záměru realizace uvedené stavby/kácení 
dřevin.  

V … dne …      

Jméno, příjmení

Adresa
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9.14 Příloha č. 14: Žádost o informace podle zákona 
o ochraně přírody a krajiny

(adresa úřadu, příklad pro příslušný báňský úřad pro Středočeský kraj)

Obvodní báňský úřad v Kladně

Kozí 4

110 01  Praha 1

Vyřizuje: jméno (telefon)

Č.j.: Vaše číslo jednací           Datum: datum

Žádost o poskytování informací k zamýšleným zásahům a zahajovaným správ-
ním řízením, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráně-
né dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Vážení,

(Následující odstavec je pouze fakultativní možností, pokud informace tohoto typu 
nemáte, začněte přímo dalším odstavcem.)

rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za dosavadní spolupráci ve správních 
řízeních, kterých se u Vás účastníme. V roce 2006 jsme se na níže uvedeném území 
obcí s rozšířenou působností účastnili celkem 577 správních řízení. Nejčastěji se 
správní řízení týkala:

- kácení mimolesní zeleně – 264 řízení,

- územních řízení – 79,

- stavebních řízení – 51,

- územního plánování – 38,

- liniových staveb – 70 řízení,

- ostatní – 75 řízení.

Z celkového počtu 577 rozhodnutí jsme dospěli v 98 % případů ke shodě se 
správním orgánem a ve zbývajících 2 %, kdy jsme byli nuceni podat proti rozhod-
nutí odvolání, byla naše úspěšnost 85%.
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Rádi bychom v této spolupráci pokračovali i nadále, a proto Vás (následující část 
je nejdůležitější, nijak ji neměňte a použijte její znění slovo od slova, pouze s úpravami 
ohledně místní příslušnosti) žádáme ve smyslu § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochra-
ně přírody a krajiny, jako místně příslušná organizační jednotka s právní subjektivi-
tou zastupující ZO ČSOP působící na území obcí s rozšířenou působností Vlašim, 
Benešov, Votice a Sedlčany (jen na územím obvodu Městského úřadu Sedlec-Prčice), 
jejíž hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, o informování 
o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou 
být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, na území obcí s rozšířenou působností Vlašim, Be-
nešov, Votice a Sedlčany (jen na územím obvodu Městského úřadu Sedlec-Prčice).

Pokud jsou Vaším úřadem zřízeny jednotlivé odbory (stavební úřad, vodoprávní 
úřad, odbor životního prostředí, odbor dopravy, apod.), prosíme o postoupení této 
žádosti jejich pracovníkům.

V případě potřeby poskytneme kopii stanov ČSOP, registrační list Okresního 
sdružení ČSOP apod.

Těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

     Jméno, příjmení

      Funkce ve sdružení
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9.15 Příloha č. 15: Odvolání
(adresa krajského úřadu, příklad platí pro Středočeský kraj)

Krajský úřad Středočeského kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

Zborovská 11

150 00  PRAHA 5

Vyřizuje: příjmení pracovníka (telefonní číslo)

Č.j.: Vaše číslo jednací      Datum: datum

Odvolání proti rozhodnutí o povolení ke kácení dřeviny – Č.j. (rozhodnutí, při-
dělené úřadem, nikoliv Vaše číslo jednací uvedené v hlavičce)

Odvoláváme se proti rozhodnutí … (označení úřadu, který rozhodnutí vydal; číslo 
jednací; datum vydání rozhodnutí), a to proti povolení ke kácení … (druh stromu, 
např. dub zimní, pozemek číslo, název katastrálního území, všechny tyto informace jsou 
obsaženy již v rozhodnutí, proti kterému se odvoláváte).

S vydáním povolení ke kácení nesouhlasíme s následujícím odůvodněním. 

(Následující odůvodnění je pouze příkladné a je zapotřebí ho změnit a doplnit podle 
Vaší konkrétní situace.)

Dub roste cca 5 metrů od stodoly a cca 12 a 20 metrů od obytných stavení. 

Báze kmene i kmen samotný je bez příznaků hniloby či jakéhokoliv napadení 
patogenem, na kmeni byly odstraněny již dříve některé větve (zvláště ty, které sahaly 
nad elektrické vedení) a rány se postupně zacelují. Větvení stromu je taktéž v pořád-
ku, strom se nevětví tlakově a ve větvení nebyly nalezeny žádné praskliny.

Jediným problémem na stromě jsou suché větve (což je ale přirozený jev a zvláště 
duby nechávají spodní a pro strom již nepotřebné větve usychat) a také, že strom 
nebyl nikdy ošetřen zdravotním řezem. Proto doporučujeme na stromě provést zdra-
votní řez.

Co se týče rizika vyvrácení stromu, je velmi nepravděpodobné, že by k této udá-
losti došlo. Duby, jak je obecně známo, vytvářejí kvalitní a hluboký kořenový systém 
(mj. používají se ke zpevňování hrází rybníků) a vzhledem k velikosti stromu a nena-
lezeným příznakům napadení či poškození, lze prohlásit, že kořenový systém tohoto 
stromu by měl být v pořádku.
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Zároveň zdůrazňujeme, že povolení ke kácení dřevin se vydává podle zákona 
o ochraně přírody a krajiny – č. 114/1992 Sb. a jeho § 8 odstavce 1 jen ze závažných 
důvodů po vyhodnocení jejich funkčního a estetického hlediska. Na tomto stromě 
nebyl námi shledán jediný důvod pro vydání povolení ke kácení, navíc jde o nej-
vzrostlejší dřevinu v okolí.

S pozdravem

             Jméno, příjmení

     Funkce ve sdružení
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