RNDr. Pavel Punčochář, CSc.
Vrchní ředitel Sekce vodního hospodářství

V Praze dne 18. října 2013
Čj. 66725/2013-MZE-15121

Vážený pane Hamáčku,
dne 8.10.2013 obdrželo Ministerstvo zemědělství Váš e-mail s žádostí o stanovisko ve
věci označení vzrostlých stromů podél ochranných hrází řeky Orlice, které podmiňujete
bezprostřední obavou o vykácení těchto stromů. Zároveň nás informujete o vzniku petice „Pro
zachování alejí a stromů podél našich řek a potoků“, kterou podepsalo více než 10 000 občanů
a žádáte nás o informaci o tom, zda je připravována koncepce řešící břehové porosty.
K

objasnění věcné

problematiky

uvádím,

že

zmíněnou koncepcí preventivních

protipovodňových opatření máte zřejmě na mysli péči o koryto vodního toku nebo jeho úseku
podle ustanovení § 5 písm. d) vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam vodních
toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, podle kterého se
provádí údržba břehových porostů.

V tomto

smyslu Ministerstvo

zemědělství žádnou

„koncepci“ nepořizuje; správce vodního toku postupuje podle uložených povinností vodním
zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů podle § 47 odst. 2 písm. b) a § 59 odst. 1 písm. j). Tato činnost je plně
v kompetenci správců vodních toků (v tomto případě Povodí Labe, státní podnik) s tím, že při
této činnosti musí dodržovat další právní předpisy, v případě břehových porostů jde o zákon
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a působnost orgánu ochrany přírody a krajiny.

V případě označení vzrostlých stromů podél ochranných hrází řeky Orlice odkazuji na
tiskovou zprávu a další vyjádření státního podniku Povodí Labe, které již máte k dispozici.
Zároveň opětovně upozorňuji, že po dokončení průzkumu stavu vegetace břehových porostů
bude muset navrhovaná opatření, pokud půjde o kácení dřevin, oznámit správce vodního toku
(v tomto případě Povodí Labe, státní podnik), orgánu ochrany přírody, který je může
pozastavit, omezit nebo zakázat v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. Dle našich
informací a vysvětlení, které nám v této věci podal správce vodního toku, se žádné masivní
kácení nepřipravuje.
Vážený pane Hamáčku, velmi oceňuji Váš zájem a aktivní občanský přístup v oblasti
ochrany vodních toků a životního prostředí a předpokládám, že podané vysvětlení zpřesnilo
Vaše ne zcela podložené informace o aktivitách správce vodního toku.
S pozdravem

Vážený pan
Jaroslav Hamáček
Hradec Králové
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