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V současné době se jako jeden z fenoménů zdravého 
životního stylu rozšířila „moderní“ cyklistika. Máme různé 
druhy kol, vybavení. Zároveň se oproti letům minulým 
buduje poměrně značné množství cyklostezek. Všechny 
tyto snahy se mimo zdravějšího životního stylu interpretují 
také jako dobrá věc pro ochranu přírody. S ochranou 
přírody však nemají nic společného, pouze představují 
menší zlo pro přírodu než motorismus apod. Je určitě 
v zájmu veřejnosti, když se současně s novou komunikací 
pro motorová vozidla nebo v rámci rekonstrukce chodníků 
a jízdních komunikací vybuduje souběžná komunikace 
pro cyklisty. Je však skutečně rozumné v zájmu zdravého 
životního stylu a ochrany přírody budovat cyklostezky 
ve volné přírodě s asfaltovým povrchem? Je pravda, že 
asfaltové cesty umožní mnohem rychlejší pohyb většího 
počtu osob a mohou je využívat i in-line bruslaři. Také je 
však pravda, že zase pro pěší turisty je chůze po asfaltu 
rozhodně méně příjemná, nehledě na jejich případné 
ohrožování ze strany rychle jedoucích cyklistů. Je však 
skutečně nutné a zdravé, aby cyklisté projížděli krajinou 
co nejrychleji? Pokud chtějí jen „polykat“ kilometry, není 
přece nutné jezdit volnou krajinou, ale postačí využívat 
stávající méně frekventované silnice II. a III. třídy, kterých 
je dostatek. Když někdo jede na kole rychlostí větší než 
30 km za hodinu, těžko se ještě stihne kochat okolními 
krásami přírody. Kromě toho většina rekreačních cyklistů 
používá spíše kola treková nebo horská, která určitě jsou 
vhodná k použití na běžné polní a lesní cesty s travnatým, 
písčitým, kamenito-hlinitým či jiným přírodním povrchem. 
Zároveň by se i vzhledem k většímu zájmu cykloturistů 
o treková a horská kola než o klasická silniční logicky 
dalo usuzovat, že většina  právě i preferuje jízdu po 
klasických cestách z přírodních materiálů a terénní 
nerovnosti si mnohdy užívá. Asfaltový povrch dále 
přispívá k nežádoucím ztrátám vody z krajiny a většímu 
ohrožení drobných živočichů (zvláště ohroženi jsou 
měkkýši, hmyz, obojživelníci a plazi). Nelze opominout 
ani fi nanční stránku věci, neboť výstavba asfaltové 
cyklostezky je nesrovnatelně dražší, než vybudování nové 

či rekonstrukce klasické cesty s přírodním povrchem. 
Nejedná se zároveň jen o vybudování, ale i o následnou 
údržbu již hotových komunikací. Lze těžko uvěřit, že 
by byla následně zajištěna náležitá údržba asfaltových 
stezek, když není dostatek fi nančních prostředků na 

výstavbu nových a obnovování stávajících komunikací pro 
motorová vozidla a chodníků pro pěší. Kromě cyklostezek 
a in-line stezek by bylo nutné dobudovat určitě i nová 
parkovací místa, protože není možné očekávat, že by 
zvláště in-line bruslaři z bytu dorazili na in-line stezku ve 
volné krajině na bruslích. (Je faktem, že v Mladé Boleslavi 
mnozí uživatelé in-line dráhy na městském stadioně, 
byť bydlí nedaleko, se na místo dopraví automobilem 
nebo městskou hromadnou dopravou, než aby dojeli 
po stávajících cyklostezkách s odpovídajícím povrchem 
rovnou na bruslích nebo došli pěšky.)

Jak tedy postupovat? Ideální stav by asi byl (nikoli 
však pro ochranu přírody), kdyby měl každý svou cestu: 
motoristé, chodci, cyklisté, zvířátka apod. Ovšem to je 
utopie. A stejně nikdy nelze zaručit 100% spokojenost 
pro všechny. V prvé řadě by se do podvědomí účastníků 
běžného silničního provozu a zároveň i osob, využívajících 

Vážení čtenáři
Máte v rukou první číslo Zpravodaje odboru 

životního prostředí Magistrátu města Mladá Boleslav. 
Již v listopadu 2010 vyšlo nulté (zkušební) číslo. V době 
jeho vydání jsme netušili, zda bude mít pokračování. 
V listopadu 2010 vedení města dalo pokračování 
zpravodaje zelenou. 

Zpravodaj lze také nalézt v elektronické podo-
bě na webu Statutárního města Mladá Boleslav 
(www.mb-net.cz), kde na úvodní straně v levém 
 sloupci dole kliknete na odkaz „životní prostředí“ a dále 
na odkaz „číslo...“. 

Některé příspěvky jsou určeny poměrně široké 
veřejnosti a některé třeba jen několika desítkám sub-
jektů (např. provozovatelům vodovodu nebo kanaliza-
ce). Pokud by někdo ze čtenářů měl zájem přispět do 
zpravodaje článkem, který se bude týkat životního pro-
středí a veřejné správy, budeme jenom rádi. 

Pokusili jsme se zpravodaj oživit kresbami dětských 
autorů. Vzhledem k černobílému provedení Zpravoda-
je jsou i kresby vytvářeny jako černobílé. V tomto čísle 
jsou kresby žáků 6. třídy ZŠ T. G. Masaryka v Dolním 
Bousově. Téma bylo „Příroda v zimě“. Na titulní straně 
je umístěna vítězná kresba Denisy Skálové.

CYKLOSTEZKY? ANO! ALE JAK?!

Dokonalá cesta pro kolo i chůzi
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běžné cesty (ať už k jízdě na kole, na koni, k bruslení 
nebo pěšmo), měla jako samozřejmost zakotvit větší 
ohleduplnost. Pokud chce někdo závodit, ať požádá 
o dočasnou uzavírku konkrétní komunikace nebo ať si 
k tomuto účelu případně vybuduje vlastní areál. Z vlastní 
zkušenosti vím, že není problém jet na kole nebo na 
bruslích po širším chodníku, 
pokud tedy zbytečně neomezuji 
a neohrožuji chodce bezohlednou 
jízdou nebo nevyrazím zrovna 
v době, kdy se střídají směny ve 
Škodovce. Není problém využít 
k jízdě na kole běžnou silnici, pokud 
budu sledovat provoz a nebudu 
zbytečně bránit předjíždění díky 
jízdě v neuspořádané skupině.

Odbor životního prostředí nemá 
zájem bránit provozování in-line 
bruslení. S ohledem na zájmy 
ochrany přírody (tzn. především 
zabránění zbytečného ohrožování 
obecně a zvláště chráněných 
živočichů, vázaných na tamější 
prostředí či migrujících, a zajištění 
maximální ochrany jejich biotopu) 
však logicky preferuje budování 
asfaltových nebo jinak zpevněných 
stezek uvnitř intravilánu jako 
součást chodníků, mimo zástavbu 
pak jako součást jízdních komunikací, nebo na ně 
těsně navazující. Těžko lze očekávat, že orgán ochrany 
přírody bude podporovat vybudování obdobné asfaltové 
cyklostezky, jako je např. podél upraveného koryta - 
respektive plavebního kanálu Labe mezi Nymburkem 
a Poděbradami, i podle přirozeného koryta vodního toku 
Jizera. Co se týká budování nových stezek – je možné 
využít původní, často zaniklou nebo neudržovanou 
cestní síť a cesty upravit klasickými přírodními materiály 
a využívat je často společně pro pěší a cykloturistiku. 
V některých případech, kdy by mohlo dojít k poškození 

přírodních hodnot jízdou na kole nebo kvůli prostorovým 
parametrům ke kolizím s chodci, vjezd pro cyklisty 
zakázat a naopak pro cyklisty upravit jiné cesty jako tzv. 
singltrekové tratě. 

Singltrekové tratě, které již se dávno budují a využívají 
v USA a v Evropě (zejména Velká Británie), jsou úzké, 

jednosměrné přírodní stezky 
určené pro cyklisty, kteří netouží 
jen tak se hnát za nosem (často 
se sluchátky na uších), aniž by 
měli ponětí, co se děje kolem nich, 
nebo se potit během spinningu 
v uzavřeném prostoru, ale chtějí 
si vlastní jízdu na kole skutečně 
vychutnat a užít si zároveň i pobytu 
na zdravém vzduchu. Singltrekové 
tratě často vedou lesem mezi 
stromy nebo i mezi balvany, nikdy 
nevedou dlouho rovně, dlouho do 
kopce nebo z kopce. Nejsou tam 
tedy ani nekonečná stoupání či 
dlouhé a prudké sjezdy. Jedná 
se jednoznačně o cesty šetrné 
k přírodě, protože během jejich 
výstavby je respektováno tamější 
prostředí a stávající terén (počítá 
se samozřejmě s erozí, neomezuje 
se lesnické či zemědělské hospoda-
ře ní apod.), zároveň však je jejich 

realizace podstatně levnější než realizace asfaltových 
stezek. Singltrekové cesty sice nejsou vhodné pro úplné 
začátečníky a děti předškolního věku, nicméně si je 
již mohou dobře užít i méně zkušení cyklisté. V ČR již 
mohou cyklisté využívat singltrekové tratě v podhůří 
Rychlebských hor a v Jizerských horách. Pokud bude 
záměr a snaha v rámci udržitelného rozvoje podpořit 
obdobným způsobem rekreační turistiku a zpřístupnit 
i „zapadlé“ kouty na Mladoboleslavsku, odbor životního 
prostředí takovému projektu rozhodně nebude bránit. 

 Martina Schubertová

Singltreková stezka

POZEMKOVÉ ÚPRAVY A KRAJINA

Co jsou to vlastně pozemkové úpravy? Pozemkovými 
úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně 
uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpe-
čuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání 
jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racio-
nální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislos-
tech se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi 
související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují 
podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu 
a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení 
ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav 

slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako nezbyt-
ný podklad pro územní plánování. Tak zní ustanovení 
§ 2 zákona č. 139/2002 Sb. Tento zákon upravuje  řízení 
o pozemkových úpravách a působnost pozemkových 
úřadů.

Pozemkový úřad Mladá Boleslav je jedním ze 77 po-
zemkových úřadů, které na území Čech a Moravy orga-
nizují provádění pozemkových úprav. Pozemkové úřa-
dy jsou organizační součástí Ministerstva zemědělství 
a jejich územní působnost odpovídá územím jednotli vých 
okresů.
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Ale zpět k pozemkovým úpravám. Ty mají formu buď 
jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ), kdy je řešena jen 
část katastrálního území, většinou z důvodu vyřešení 
určitého lokálního problému, nebo komplexní pozemkové 
úpravy (KPÚ), kdy je řešeno celé katastrální území (mimo 
intravilán) včetně zpřístupnění pozemků, protierozní 
ochrany i ekologické stability krajiny. Pozemkové úpravy 
se v současné době stávají významným nástrojem 

k prosazování zájmů tvorby a ochrany krajiny. Jednou 
z nejdůležitějších součástí návrhu pozemkové úpravy 
je plán společných zařízení. Ten tvoří budoucí kostru 
uspořádání zemědělské krajiny a je tedy formou 
krajinného plánu uvnitř pozemkové úpravy. Jde 
především o opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, 
tedy polní nebo lesní cesty, dále protierozní opatření pro 
ochranu půdního fondu jako protierozní meze, průlehy, 
zasakovací pásy, záchytné příkopy, větrolamy a podobně, 
dále vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému 
odvedení povrchových vod a ochraně území před 
povodněmi, opatření sloužící k ochraně a tvorbě životního 
prostředí a ke zvýšení ekologické stability krajiny. 

Důležitými partnery pozemkových úřadů při navrho-
vání a realizaci pozemkových úprav jsou obce, které jsou 
ze zákona vždy účastníkem řízení. Zástupce obce je čle-
nem sboru zástupců vlastníků pozemků, který spolupra-
cuje při tvorbě návrhu pozemkové úpravy a její následné 

realizaci. Společná zařízení, která jsou většinou fi nanco-
vána z fondů Evropské unie, jsou po jejich kolaudaci pře-
dávána pozemkovým úřadem do vlastnictví obce.

Pozemkové úpravy jsou přínosem nejen pro vlastníky 
pozemků a uživatele - nájemce, kteří na nově vytvořených 
pozemcích hospodaří (upřesnění vlastnictví pozemků co 
do výměry i polohy, možnost scelení pozemků a jejich 
bezplatné vytyčení v terénu, úprava tvaru pozemků, 
možnost rozdělení spoluvlastnictví, možnost zahájení 
užívání vlastních pozemků před pozemkovou úpravou 
nepřístupných), ale pro všechny obyvatele v obvodu 
pozemkové úpravy. Realizací jednotlivých částí plánu 
společných zařízení se do krajiny vrací například polní 
cesty, které byly v uplynulých desetiletích ve velkém 
měřítku rušeny. Zvyšuje se prostupnost krajiny, cesty 
jsou využívány rovněž jako cyklostezky a vycházkové 
trasy a tím dochází k zatraktivnění daných oblastí 
pro turistiku. Tyto polní cesty jsou většinou doplněny 
doprovodnou zelení, která přispívá ke zvýšení ekologické 
stability území. Podstatná je rovněž ta skutečnost, že 
dojde k odklonění zemědělské dopravy z centra obce.  

Na okrese Mladá Boleslav jsou v současné 
době dokončeny komplexní pozemkové úpravy 
v 15 katastrálních územích na výměře celkem 6 050 ha 
zemědělské půdy a v dalších 15 katastrálních územích 
na výměře celkem 4 593 ha zemědělské půdy jsou 
rozpracovány. Pozemkové úpravy se provádějí hlavně 
na území bývalých státních statků Bezno a Katusice, 
kde je nejkvalitnější zemědělská půda a tedy největší 
zájem o zemědělskou činnost a kde také bylo nutno 
řešit komplikované uživatelské vztahy. Pozemkové 
úpravy byly prováděny rovněž v katastrálních územích 
s nedokončeným přídělovým řízením.

Jednoduché pozemkové úpravy byly dokončeny 
v 7 katastrálních územích okresu na výměře celkem 
1 334 ha.

V rámci pozemkových úprav bylo realizováno 16 pro-
jektů společných zařízení v 8 katastrálních územích, 
celkem za více než 59 mil. Kč. Z fondů EU byly využity 
fi nance ve výši 45 mil Kč, zbývající část byla fi nancována 
ze státního rozpočtu.

Ing. Eva Krejčíková
ředitelka Pozemkového úřadu Mladá Boleslav

Nová cesta v k. ú. Hrušov

PRAKTICKÉ INFORMACE O KÁCENÍ DŘEVIN

Veškeré dřeviny jsou chráněny zákonem č. 114/92 
Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon), před poškozováním a ničením 
(§ 7), pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější (§ 46 
a 48) nebo ochrana podle zvláštních předpisů. 

Podle zákona musí být ve většině případů pro kácení 
dřevin rostoucích mimo les vydáno povolení příslušným 
orgánem ochrany přírody, tedy úřadem příslušné obce. 

Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení 
funkčního a estetického významu dřevin.

O povolení kácení dřevin rostoucích mimo les je nutné 
žádat v následujících případech: 

1.  Obvod kmene stromu ve výši 130 cm nad zemí 
přesahuje 80 cm.

2. Plocha keřů k likvidaci je větší než 40 m2.
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Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo 
les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný 
oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na 
kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. Žádost musí 
obsahovat 

a)  jméno a adresu žadatele,
b)  doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit 

v katastru nemovitostí, či nájemního nebo uživatel-
ského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám 
rostoucím mimo les, 

c)  specifi kaci dřevin rostoucím mimo les, které mají 
být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost 
plochy keřů včetně situačního zákresu,

d)  udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad 
zemí,

e)  zdůvodnění žádosti.
 O povolení ke kácení může požádat pouze vlastník 

nebo nájemce pozemku se souhlasem vlastníka. Kácení 
se zpravidla povoluje pro období vegetačního klidu 
(1. 11. – 31.3). Jan Jihlavec

MYSLIVOST

Pod pojmem myslivost si většina občanů vybaví lov 
zvěře, jenže lov zvěře je jen jednou součástí myslivos-
ti. Myslivost znamená cílenou péči o živočichy, kteří 
patří do výčtu zvěře a o jejich životní prostředí. Výčet 
zvěře určuje zákon o myslivosti a dle kulturních a his-
torických podmínek se výčet zvěře měnil a bohužel 
dále mění. Rozšířeným omylem je představa, že co je 
zvěř, to se automaticky loví. Spíše opak je však prav-
dou. Loví se pouze určité druhy zvěře, většina druhů 
je hájena a tím má i vyšší právní ochranu. Pouze mys-
livec je ze zákona povinen znát všechny druhy zvě-
ře, včetně jejich biologie a ze znalostí skládá zkoušky. 
Uživatelé honiteb jsou povinni ze zákona se o zvěř sta-
rat. Zvěř je přírodní bohatství státu, nepatří vlastníkovi 
honebního pozemku.

Tím jsme se dostali k pojmu honitba a honební 
pozemky. Honebními pozemky ze zákona o myslivosti 
jsou všechny pozemky mimo zastavěná území, silnice, 
železnice, hřbitovy. Pokud se tedy pohybujeme ve vol-
né krajině mimo silnice, nacházíme se vždy v nějaké 
honitbě a měli bychom respektovat, že se zde musíme 
chovat ohleduplně ke zvěři. Omezení se týká samozřej-
mě i našich čtyřnohých miláčků. Hlavně bychom se měli 
vyvarovat volného pohybu mimo cestní síť v ranních, 
večerních a nočních hodinách, abychom zbytečně neru-
šili zvěř.  

Vedle potřeb zvěře (i všech ostatních živočichů) by-
chom měli také respektovat činnost myslivců. Honitby 
vlastní majitelé honebních pozemků (tzv. vlastní honitby 
– v případě, že majitel vlastní minimálně 500 ha sou-
vislé plochy tvořené honebními pozemky) nebo sdružení 
vlastníků – honební společenstva (společenstevní honit-
by). Vlastník honitby  může vykonávat sám právo mys-
livosti za předpokladu splnění zákonných podmínek 
nebo ho pronajmout za úplatu. Uživatelem honitby se 
v ČR může stát právnická nebo fyzická osoba za před-
pokladu splnění zákonných podmínek. Lov zvěře může 
provádět pouze ten, kdo vlastní platný lovecký lístek 
a má od uživatele předmětné honitby platnou povo-
lenku k lovu určitého druhu zvěře. Ulovená zvěř patří 
uživateli honitby, nikoli lovci.

Výkon práva myslivosti mimo jiné opravňuje k při-
vlastňování si zvěře ulovené nebo padlé, ale opět pouze 
uživateli honitby. Takže pokud někdo jiný než uživatel 
honitby sebere sraženou zvěř na silnici nebo kdekoli jin-
de, dopouští se tím trestného činu pytláctví.

V obvodu působnosti Magistrátu města Mladá Bole-
slav je 11 honiteb vlastních, 49 společenstevních, 3 obo-
ry a 1 samostatná bažantnice.

V rámci honiteb se myslivci starají o 1024 slanisek, 
897 zásypů pro bažanty a koroptve, 843 krmelců pro 
zajíce, srnce, daňky a jeleny a 255 napajedel.

Uživatelé honiteb jsou každoročně povinni zpracovat 
plány mysliveckého hospodaření a do 31. března běžného 
roku odevzdat statistický výkaz o honitbě. V tomto 
výkazu se udávají počty ulovené zvěře za předchozí rok. 
Jarní sčítání zvěře probíhá jednotně v rámci kraje a ve 
stanovené dny u vybraných druhů zvěře. Dny sčítání jsou 
stanoveny proto, aby nedocházelo ke sčítání jedné zvěře 
dvakrát. Jedná se hlavně o zvěř, která za potravou chodí do 
velkých vzdáleností – prase divoké, jelen , daněk. Sčítání 
je povinné pro zvěř: zajíc polní, srnec obecný, mufl on, 
daněk skvrnitý, jelen evropský a sika, prase divoké, 
bažant obecný, královský a koroptev polní. U ostatních 
druhů zvěře se udává početní stav v honitbě.

Mládě straky obecné
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Lov toulavých psů a koček vyvolává nejvíce emocí 
a negativních postojů k myslivosti. Přitom volné pobíhaní 

psů a koček je protizákonné ve většině evropských 
zemí. V Anglii  platí nařízení, že kočky musí mít obojky 
s rolničkou, aby nemohly lovit zpěvné ptactvo. Toulavé 
kočky jsou jednou z příčin úbytku ptáků a dalších 
živočichů, například ještěrek. Kočka je schopná ulovit 
savce do velikosti divokého králíka a ptáka do velikosti 
koroptve a hlavně v době hnízdění nadělá velké škody. 
Uloví víc živočichů než potřebuje k obživě, loví pro 
zábavu. Toulaví psi vedle toho, že dokážou strhnout zvěř, 
působí negativně v honitbě už tím, že zvěř ruší. V zimním 
období ve vysoké sněhové pokrývce dochází k vysilování 
zvěře a hlavně srnčí zvěř je náchylná k zápalům plic, 
způsobených štvaním. 

Myslivecká statistika vyvolává plno polemik hlavně 
v ochranářských kruzích. Každé sčítání volně žijících 
živočichů je závislé na lidském faktoru a osobní 
zodpovědnosti. Stejně se dá polemizovat o číslech, která 
udávají různé ochranářské organizace, které někdy 
záměrně u některých živočichů udávají nižší početnost, 
aby zdůraznily jejich vzácnost, jako například u orla 
mořského. Josef Novák 

Zvěř
Uloveno 

v roce 2009 
(ks)

Sčítaný stav 
k 31. 3. 2010 

(ks)

jelení zvěř 6 24
dančí zvěř 323 612
mufl oní zvěř 36 92
srnčí zvěř 1403 3743
divoké prase 930 341
jelen sika 11 5
zajíc polní 872 4959
lyska černá 11 40
bažant 4959 3281
kachna divoká 1859 1405
liška obecná 842 530
jezevec lesní 38 265
kuna 207 790
straka obecná 227 1184
holub doupňák 118
jestřáb lesní 171
káně lesní 801
koroptev polní 925
krahujec obecný 228
krkavec velký 325
moták pochop 236
poštolka obecná 575
sluka lesní 202
sojka obecná 2013
volavka popelavá 293
výr velký 90
psík mývalovitý 39
nutrie 38
toulavý pes 15
toulavá kočka 400

Na obrázku je orel skalní, ale v okrese Mladá Boleslav 
hnízdí min. tři páry orla mořského

PAMÁTNÉ STROMY V MLADÉ BOLESLAVI

Na území Mladé Boleslavi a jejích příměstských částí 
je vyhlášeno 10 památných stromů a 6 skupin památných 
stromů. Většina z nich byla vyhlášena v roce 1996 roz-
hodnutím Okresního úřadu v Mladé Boleslavi. Některé se 
nacházejí na soukromých pozemcích a obyvatelé či náv-
štěvníci města o nich ani neví. Jedná se např. o dva buky 
lesní a dub letní sloupovitý v zámeckém parku Neuberk 
v Čejeticích. Na oploceném pozemku v areálu bývalého 
lihovaru v blízkosti technologického centra ŠKODA AUTO, 
a.s. se nachází dvě skupiny památných stromů. Jsou to 
tři duby letní sloupovité a tři buky lesní převislé. V areálu 
provozního střediska Povodí Labe, a.s. na Rožátově roste 

jediný jehličnatý památný strom vyhlášený ve správním 
obvodu Magistrátu města Mladá Boleslav. Je to borovice 
vejmutovka o obvodu kmene 2,63 m ve výšce 1,3 m nad 
zemí.

Většina zdejších památných stromů se však nachá-
zí na městských a tedy veřejně přístupných pozem-
cích. V parku na Komenského náměstí, poblíž budovy 
2. základní školy, roste dub zimní vrbolistý. Zdravotní 
stav tohoto stromu je bohužel špatný a každým rokem 
se zhoršuje. 

Druhý památný strom v této lokalitě je opravdovou 
ozdobou parku. Jedná se o zástupce exotického druhu 
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původem z jihovýchodní Číny – jinanu dvoulaločného. 
Tento druh je dnes již jediným zástupcem prastaré čeledi 
rostlin- jinanovitých. Druhy příbuzné jinanu dvoulaločné-
mu se vyskytovaly již v druhohorách a největšího rozma-
chu dosáhly před 200 až 100 miliony let. Droga obsažená 
v listech jinanu se hodně využívá v léčitelství, proto je 
možná jinan známější pod svým latinským názvem 
Ginkgo biloba. Jinan v parku na Komenského náměstí 
je ve velmi dobrém zdravotním stavu, roste na místě, 
kde má dobré podmínky pro svůj růst a vývoj, a protože 
se jedná o dlouhověkou dřevinu, má předpoklady vyrůst 
v opravdu mohutného jedince.

Nejvíc památných stromů je v parku Štěpánka a jeho 
okolí. Na travnatém pásu vedle komunikace ve Viničné 
ulici, poblíž zimního stadionu, je skupina dřezovců troj-
trnných. Jedná se rovněž o dendrologickou zajíma-
vost, v tomto případě původem ze Severní Ameriky. 
Severoameričtí Indiáni využívali dřezovce v léčitelství, 
plody a semena se dají využít v potravinářství. Dřezovec 
se vyznačuje trny až 20 cm dlouhými, které vyrůstají 
jednotlivě nebo ve svazcích na kmeni a větvích. Dalším 
nápadným znakem jsou lusky dlouhé 20 i více centimet-
rů, které se postupně zbarvují od žlutozelené přes červe-
nohnědou až po hnědou barvu a zůstávají na stromě do 
jara. Dřezovec je poměrně krátkověká dřevina a těm ve 
Viničné ulici je mezi 70 a 90 lety, nemají ideální podmín-
ky pro svůj růst a vývoj, a proto se jejich zdravotní stav 
zhoršuje. V roce 1996 tvořilo skupinu 7 stromů, v sou-
časnosti jsou pouze 4. Na jaře loňského roku byla ode-
jmuta ochrana jednomu z dřezovců a musel být pokácen 
z havarijních důvodů. Zbylé stromy byly na podzim loň-
ského roku ošetřeny.

Přímo v parku Štěpánka jsou dvě skupiny památných 
stromů. U bývalého letního kina je skupina 5 buků les-
ních. Poblíž tenisového areálu, na levém břehu Klenice, 
mezi dvěma mostky je skupina třech dubů letních 
sloupovitých.

Tři památné stromy se nacházejí v části parku 
Štěpánka navazující na ulici Na Celně. U cesty vedoucí 
ke Kolibě roste jilm habrolistý, poměrně vzrostlý jedinec 
o obvodu kmene 3,09 m ve výšce 1,3 m nad zemí.

Na levém břehu Klenice, ve skupině s dalšími dřevi-
nami, roste velmi krásný exemplář buku lesního červe-
nolistého. Obvod kmene tohoto buku v 1,3 m nad zemí 
je 3,54 m. Je ve velmi dobrém zdravotním stavu a roste 
na perspektivním místě, takže může dorůst značných 
rozměrů.

Na pravém břehu Klenice, poblíž dětského hřiště, ros-
te platan javorolistý, asi nejhezčí z mladoboleslavských 
památných stromů. Tento druh je patrně křížencem pla-
tanu východního a západního, vyznačuje se dlouhově-
kostí a mohutným vzrůstem. Typickým znakem platanu 
je „maskáčovitý kmen“. Vrstevnatá borka se odlupuje 
ve velkých tenkých plátech a vzniká tak pestré zbarve-
ní kmene. Platan na Štěpánce má obvod kmene 3,14 m 
v 1,3 m nad zemí a je to opravdu krásný strom, který 
nelze přehlédnout.

Další památný platan javorolistý je poblíž Štěpánky, 
ve Vančurově ulici. Přestože tento strom roste na soukro-
mém pozemku, v zahradě rodinného domu, lze si ho bez 
problémů prohlédnout.

V loňském roce byl památným stromem vyhlášen jíro-
vec maďal. Roste v katastrálním území příměstské části 
Jemníky, u komunikace z Jemníků na Dobrovici, v blíz-
kosti pramene „Boží voda“. Tento jírovec je zajímavý 
především svým vzhledem. Má krátký rovný kmen, který 
se ve výšce 1 m pravidelně rozvětvuje na pět hlavních 
výhonů. Jeden roste přímo vzhůru, ostatní vybočují do 
stran a ve vzdálenosti asi 1,5 m od kmene se opět napři-
mují a rostou kolmo vzhůru. Vlastní koruna začíná až ve 
výšce 10 m. I přes ne zrovna ideální životní podmínky 
(vzdálenost od asfaltové komunikace pouze 1 m) je jíro-
vec v dobrém zdravotním stavu a dorostl výšky 30 m.

 Jana Šoutová

Jinan dvoulaločný v parku na Komenského náměstí

Platan javorolistý na Štěpánce
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Majitelé, případně pověření provozovatelé vodovodů 
nebo kanalizací mají povinností velmi mnoho. Některé 
povinnosti stanovuje zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, 
ale většina jich je vymezena v zákonu č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potře-
bu ve znění pozdějších předpisů a ve vyhlášce MZe 
č. 428/2001 Sb., kterou se uvedený zákon provádí. 
Poslední dva uvedené předpisy řeší komplexně problema-
tiku provozování vodovodů a kanalizací a patří rozhodně 
k těm zdařilejším v problematice vodního hospodářství. 
Výše zmíněné povinnosti jsou v zákonu č. 274/2001 Sb. 
jasně defi novány včetně postihů za jejich neplnění. Je 
v zájmu vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací, 
aby s nimi byli dobře seznámeni. Některé z povinností 
jsou vztaženy k termínům v kalendářním roce, tedy jejich 
plnění se periodicky opakuje. Jejich přehled zde pro při-
pomenutí uvádíme, protože jejich nedodržování by mohlo 
vést k nepříjemným důsledkům. Jednak v podobě snížení 
kvality poskytované služby a také k sankcím od několika 
kontrolních orgánů.

• 31. ledna – zpravidla do uvedeného data, ale může 
být stanoveno i jinak, předává vlastník či pověřený 
provozovatel kanalizace vodoprávnímu úřadu údaje 
o rozborech vypouštěné vyčištěné odpadní vody z čis-
tírny odpadních vod v rozsahu stanoveném povolením 
k vypouštění odpadních vod vydaným vodoprávním 
úřadem.

• 15. února – odběratel podzemní vody je povinen do 
15. února předložit České inspekci životního prostře-
dí (ČIŽP) poplatkové přiznání (§ 88 odst. 10 zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách) za uplynulý kalendářní 
rok, ve kterém uvede skutečnosti rozhodné k výpo-
čtu vyrovnání poplatku. Vypočte roční výši poplatku za 
uplynulý kalendářní rok a porovná ji se zaplacenými 
zálohami. Navrhne vyrovnání a předloží poplatkové 
přiznání ČIŽP. Vzor poplatkového přiznání lze nalézt ve 
vyhlášce MŽP č. 125/2004 Sb., kterou se stanoví vzor 
poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání 
pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství 
podzemní vody.

• 15. února – znečišťovatel povrchové vody je povinen 
do 15. února předložit ČIŽP poplatkové přiznání (§ 94 
odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách) za uply-
nulý kalendářní rok ve kterém uvede skutečné údaje 
o množství ukazatelů znečištění podléhajícímu zpo-
platnění, jejich koncentraci ve vypouštěných odpad-
ních vodách a o objemu vypouštěných odpadních vod 
pro jednotlivé zdroje znečišťování a jejich výpustě, 
včetně údajů potřebných pro případný odečet v ode-
brané vodě, údajů o poskytnutých odkladech a výši 

zaplacených záloh. Vzor poplatkového přiznání je uve-
den ve vyhlášce MŽP č. 293/2002 Sb., o poplatcích za 
vypouštění odpadních vod do vod povrchových. 

• 28. února – do tohoto data vlastník vodovodu nebo 
kanalizace předá vodoprávnímu úřadu vybrané 
údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací 
a jejich provozní evidence podle § 5 odst. 3 zákona 
č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a §§ 6 a 7 vyhlášky č. 428/2001 Sb., 
kterou se zákon č. 274/2001 Sb. provádí. 

• 31. března – do uvedeného data předává provozo-
vatel vodovodu celkové výsledky rozborů vzorků 
surové vody za předcházející kalendářní rok v přede-
psané formě krajskému úřadu (§ 13 odst. 3 zákona 
č. 274/2001 Sb.).

• 30. června – jedná se o termín, do kterého je vlast-
ník vodovodu nebo kanalizace, případně zmocněný 
provozovatel, povinen zveřejnit způsobem podle § 36 
odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb. úplné informace o cel-
kovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle 
cenových předpisů pro vodné a stočné v předchozím 
kalendářním roce. Vykázaný rozdíl musí být zdůvod-
něn. Vyúčtování je vlastník, případně provozovatel, 
povinen zaslat ve stejném termínu ministerstvu.

• 15. října – pro stanovení výše záloh poplatku za 
odběr podzemní vody pro následující kalendářní rok 
je odběratel povinen zpracovat poplatkové hlášení 
(§ 88 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách). 
Poplatkové hlášení se předkládá České inspekci 
životního prostředí (ČIŽP). Odběratel není povinen 
toto hlášení podávat (mimo jiné) v případě, že od 
posledního jím podaného poplatkového hlášení 
nedošlo ke změně povolení k odběru podzemní 
vody na jehož základě bylo první poplatkové hlášení 
podáno. Toto je změna, která je platná od účinnosti 
tzv. „velké“ novely vodního zákona (254/2001 Sb.), 
tedy od 1. 8. 2010. Vzor poplatkového hlášení lze nalézt 
ve vyhlášce MŽP č. 125/2004 Sb., kterou se stanoví 
vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání 
pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství 
podzemní vody.

• 15. října – pro stanovení výše záloh poplatku za 
vypouštění odpadních vod do vod povrchových je 
znečišťovatel povinen zpracovat poplatkové hlášení 
(§ 93 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, pokud 
je povinen tak činit ve smyslu § 90 téhož zákona). 
Poplatkové hlášení předkládá ČIŽP. Vzor poplatkové-
ho hlášení je uveden ve vyhlášce MŽP č. 293/2002 
Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových. 
 Jan Jihlavec

KAŽDOROČNĚ SE OPAKUJÍCÍ 

POVINNOSTI MAJITELŮ A PROVOZOVATELŮ 

VODOVODŮ A KANALIZACÍ
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Nakreslil Jakub Orlický

NĚKTERÉ ZMĚNY PO NOVELE ZÁKONA 

O VODÁCH

V pořadí již šestnáctá novela zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách vyšla ve Sbírce zákonů dne 21. května 2010 pod 
číslem 150 a účinnosti nabyla 1. srpna 2010. Oproti jiným 
se nejedná o novelu vynucenou změnami jiných právních 
předpisů, jak tomu bylo při předchozích úpravách vodní-
ho zákona téměř výhradně. Přináší s sebou změny, které 
si vyžádala buď praxe nebo požadavky evropské legisla-
tivy. Po tři roky příprav byly jednotlivé změny opětovně 
diskutovány s odbornou veřejností. Výsledné změny se 
dotýkají všech oblastí vodního zákona. Zpřesňují se pro-
blematické pojmy, zjednodušují se některá řízení a mění 
se kompetence.

Mimo jiné se v této novele vodního zákona objevily 
tyto změny:
• zavedení institutu ohlášení vodních děl pro čištění od-

padních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel 
(domovních ČOV, septiků) provozovaných podle sta-
novených podmínek v § 59 odst. 1 písm. k) [§ 15a]. 

 Pozn.: tzn. pokud má ČOV certifi kát, lze její stav-
bu pouze ohlásit s taxativně vyměřenými doklady 
a vodoprávní úřad již nevydává stavební povolení ani 
povolení k vypouštění OV.

• zrušení stavebního povolení i ohlášení pro běžné sta-
vební úpravy vodovodů a kanalizací, pokud se nemění 
jejich trasa (§ 15 odst. 2). 

 Pozn.: velké usnadnění práce zejména pro vodáren-
ské společnosti

• využití institutu zkráceného stavebního řízení (§ 117 
stav. zákona) pro stavby vodovodních řadů, kana-
lizačních stok a objektů, které nevyžadují povolení 
k nakládání s vodami (§ 15 odst. 8).

 Pozn.: k tomu je ale potřeba uzavřít smlouvu s auto-
rizovaným inspektorem, což nám jako zjednodušení 
nepřipadá

• zrušení § 105 odst. 2 – zrušení působnosti pověře-
ných obecních úřadů jako vodoprávních úřadů, kde 
vzhledem k požadavku ministerstva vnitra dochází 
k přesunu jejich kompetencí (u nás obce Benátky 
nad Jizerou a Bělá pod Bezdězem) na obecní úřa-
dy obcí s rozšířenou působností (v našem případě 
MB). Podle přechodného ustanovení čl. II bodu 9 
pověřené obecní úřady příslušné do 31. červen-
ce 2010 podle účinného vodního zákona dokončí 
zahájená a pravomocně neskončená řízení, (povo-
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lení ke stavbě studny a odběr podzemních vod pro 
fyzické osoby). 

 Pozn.: pro nás to znamená navýšení objemu žádos-
tí o stavební povolení ke studni a povolení k odběru 
podzemních vod

• podle § 38 odst. 6 kdo akumuluje odpadní vody v bez-
odtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškod-
ňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových 
nebo podzemních vod a na výzvu vodoprávního úřa-
du nebo České inspekce životního prostředí prokázat 
jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem. 

Porušení uvedeného se posuzuje podle § 118, kte-
rý, mimo jiné, uvádí: fyzická osoba se jako oprávněný 
dopustí přestupku tím, že nezajistí zneškodnění odpad-
ní vody akumulované v bezodtokové jímce podle § 38 
odst. 6. Uložit lze pokutu do výše 50 000 Kč. Obdobně 
je to jako správní delikt posuzováno u právnických osob 
a fyzických osob oprávněných k podnikání.  

Pozn.: To vodoprávnímu úřadu umožňuje pokuto-
vat fyzické i právnické osoby za nedovolené nakládá-
ní s obsahem žumpy, která je povolována stavebním 
 úřadem. Andrea Jaroměřská

HAVÁRIE NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Od uzávěrky nultého čísla zpravodaje v říjnu 2010 
do uzávěrky tohoto čísla došlo ke dvěma situacím, které 
byly posouzeny jako havárie podle zákona č. 254/2001 
Sb. o vodách. 25. 10. 2010 vodoprávní úřad řešil únik 
asi 140 litrů transformátorového oleje do horninového 
prostředí v k. ú. Březovice. Zloději vypustili při krádeži 
transformátoru olej do horninového prostředí. Byla ulože-
na a učiněna nápravná opatření k zamezení kontamina-
ce podzemních a povrchových vod. Druhou situací byl 
4. 11. 2010 objev rtuti při archeologickém průzkumu na 
staveništi parkovacího domu v Mladé Boleslavi. Jednalo 
se celkem o cca 2 kg rtuti. Kontaminovaná zemina byla 
odtěžena a odvezena na skládku nebezpečných odpadů. 

 Jan Jihlavec Místo havárie na kterém zloději vypustili olej

ZMĚNA VÝŠE ODVODŮ ZA ODNÍMÁNÍ 

ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY

Navážu-li na svůj příspěvek v minulém čísle, je pro-
blém s fotovoltaickými elektrárnami asi vyřešen. Nebyla 
schválena připravená novela zákona o ochraně země-
dělského půdního fondu jako taková. Ke změně zákona 
došlo zákonem č. 402/2010 Sb., kterým se mění zákon 
č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitel-
ných zdrojů energie a některé další zákony.

Z připravené novely se tak uzákonila především změna 
ve výpočtu odvodů, která v každém případě znamená 
jejich zvýšení (obecně nejen pro FVE), a to v různém 
rozsahu s ohledem na třídu ochrany odnímané půdy. 
Rozdělení půd do tříd ochrany má stanovit Ministerstvo 
životního prostředí vyhláškou. Dosud se tak nestalo.

Na rozdíl od připravené novely , která nepředpokládala 
žádné změny pokud se týká příjemce odvodů (60% 
Státní fond životního prostředí a 40% dotčená obec), 
zákon č. 402/2010 Sb. přinesl co se toho týká změny 
zásadní – část odvodu ve výši 75% je příjmem státního 
rozpočtu, 15% je příjmem SFŽP a pouze 10% příjmem 
obce, v jejímž obvodu se odnímaná půda nachází.

A konečně připravená novela předpokládala tříměsíční 
odložení účinnosti po jejím vyhlášení. Zákon č. 402/2010 
Sb., resp jeho třetí část, jejímž předmětem je právě 
změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, 
nabyl účinnosti 1.1.2011.

 Dana Zemanová

INFORMACE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ A JEJICH 

STŘET S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právo na informace o životním prostředí je ošetřeno 
zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace 
o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen zákon). V zákonu je uvedeno co se rozumí informacemi 

o životním prostředí a kdo je poskytuje (§ 2 zákona), jak 
žádat (§ 3 zákona), způsob a zpřístupnění informace 
(§§ 5 a 6 zákona), lhůty (§ 7 zákona) a také kdy je právo 
na informace omezeno (§ 8 zákona). To je pro povinný 
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subjekt (tedy např. pro náš úřad) nejdůležitější paragraf. 
Je zřejmé, proč tomu tak je. Poskytnout informace, které 
mají být utajeny, protože například mohou mít charakter 
ochrany osobních údajů, mohla by být porušena ochrana 
osobnosti nebo třeba obchodní tajemství, by mohlo 
být velkým problémem. Pokud úřad odepře poskytnutí 
informací, musí tak učinit rozhodnutím, proti kterému se 
žadatel může odvolat.

V minulosti jsme již měli případ, kdy občan nechal 
strom na svém pozemku skácet bez povolení. Jiný občan 
tuto skutečnost ohlásil. Zahájili jsme řízení v dané věci, 
které skončilo rozhodnutím o udělení pokuty. Občan, 
který ohlásil nepovolené kácení, nebyl účastníkem řízení. 
Domáhal se přesto, mimo jiné, informace o tom, kdo uve-
dený strom skácel a jakou dostal pokutu. Tuto informaci 
jsme odepřeli. Domnívali jsme se, že se jedná o informa-
ce, které podléhají ochraně osobnosti a soukromí a lze 
je poskytnout jen s předchozím souhlasem dotčených 
osob v návaznosti na ustanovení § 11 Občanského záko-
níku a na ustanovení § 5 až 10 zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
Občan se odvolal a krajský úřad zrušil naše rozhodnutí. 
Museli jsme tyto informace poskytnout. Odvolací orgán 
vycházel z toho, že došlo k poškození životního prostře-
dí a proto žadatel měl informace podle zákona obdržet. 
Byli jsme stanoviskem odvolacího orgánu vázáni a proto 
jsme informace žadateli poskytli. Od této doby si však 
pokládáme otázku, zda nemělo být na výše uvedený 
případ pohlíženo z jiného úhlu. Pokud by totiž majitel 
pozemku, který strom nechal pokácet, o skácení požádal 
v režimu platných předpisů, pravděpodobně by mu bylo 
vyhověno. Strom totiž na daném stanovišti svými kořeny 
i větvemi narušoval blízkou stavbu a navíc bránil pro-

vedení její rekonstrukce. Sankcionována byla v tomto 
případě skutečnost, že majitel pozemku nepostupoval 
podle zákona a nepožádal o vydání příslušného povolení, 
nikoliv že způsobil škodu na životním prostředí. Proto se 
domníváme, že informace neměly být poskytnuty, pro-
tože nedošlo k poškození životního prostředí. S tím jsme 
ale výslovně neargumentovali v odůvodnění našeho roz-
hodnutí o odmítnutí informací. Možná i proto odvolací 
orgán rozhodl tak jak rozhodl. Teoreticky vzato, obdobná 
situace by mohla vzniknout, když řidič najede svým au-
tem např. při smyku do stromu u silnice, ten přerazí nebo 
vážně poškodí. Pak by někdo třeba mohl chtít po policii 
vědět, jakou pokutu onen řidič dostal za rychlou jízdu, 
která vedla k poškození životního prostředí (stromu) 
včetně jména řidiče. To už nám připadá hodně „přitažené 
za vlasy,“ ale v podstatě jde o podobný případ. Možná, 
že by ještě mohl také onen někdo chtít po orgánu ochra-
ny přírody, aby rovněž v tomto případě udělil pokutu za 
poškození dřeviny, protože pokuta od policie byla pouze 
za rychlost.

Pro nás, jako orgán veřejné správy, který je povinen 
poskytovat informace o životním prostředí podle zákona, 
z výše uvedeného vyplývá následující závěr. V případě 
pochybností, zda požadované informace můžeme poskyt-
nout či nikoliv, resp. pokud nebude zcela zřejmé, že tak 
můžeme učinit, rozhodneme o odepření poskytnutí infor-
mací. Pokud naše rozhodnutí podle výkladu nadřízeného 
orgánu bude chybné, lze jej snadno napravit následným 
poskytnutím informací. Jedná se možná o alibistický 
postoj, ale v těchto případech je nutná maximální opatr-
nost, protože co je jednou sděleno a nemělo být, již nelze 
v případě pochybení nijak napravit. Opačně to možné je.

 Jan Jihlavec

MOŽNOSTI POSTUPU VŮČI OSOBÁM NEDBAJÍCÍM 

NA POŘÁDEK U SVÝCH NEMOVITOSTÍ

Setkáme se s tím občas všichni. Projíždíte na kole 
nebo se procházíte obcí, říkáte si jak to tam mají pěkně 
upravené a pak narazíte na dům se zahradou, která při-
pomíná smetiště nebo v lepším případě výstavu starých 
rozbitých a nepotřebných věcí. Nezřídka je za většinou 
polorozpadlým plotem smečka hladových psů nejrůz-
nějších ras, kteří se vrhají proti plotu a to ani nemusíte 
být příliš blízko. Jedná se o případy lidí, kteří z nějakých 
důvodů mají potřebu kolem sebe hromadit nejrůznější 
věci, které by většina ostatních lidí považovala za odpad 
a tyto věci by dávno skončily v popelnicích nebo ve sběr-
ných dvorech. Předměty se pak vyskytují v domech a na 
pozemcích kolem obydlí. Často nejen hyzdí vzhled obce, 
ale mohou (a často i jsou) být zdrojem šíření hlodavců, 
jako jsou potkani a také mohou představovat zdravotní 
rizika. Někdy obtěžují i zápachem a to často ve spojení 
s neodborným chovem jakýchkoliv domácích zvířat, tedy 

nejen hospodářských, ale i koček nebo psů. Možnosti 
postupu orgánu státní správy, resp. našeho odboru při 
potírání uvedeného nešvaru nejsou žádné, protože zákon 
č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších před-
pisů (dále jen zákon), nedává v tomto směru žádné kom-
petence. Zákon řeší v § 3 odst. 1 pojem odpad, kde je 
uvedeno, že „odpad je každá movitá věc, které se osoba 
zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit…“. 
V odst. 4 téhož § je uvedeno: „Osoba má povinnost zbavit 
se movité věci, příslušející do některé ze skupin odpa-
dů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, jestliže ji 
nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní pro-
středí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního 
předpisu.“ Nastává zde tedy problém, že pokud ten, kdo 
hromadí ve svém obydlí nebo kolem něho „harampádí“ 
ve kterém by naprostá většina lidí viděla odpad, pokud 
on tyto movité věci za odpad nepovažuje, tak se o odpad 
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nejedná. Je zde ale ještě důležitější aspekt. Ten spočívá 
v tom, že zákon vůbec nezná, v tomto případě, sankce 
proti fyzickým osobám. Zná pouze sankce proti právnic-
kým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podni-
kání. Na nastíněnou otázku v nadpisu lze tedy odpovědět 
jednoznačně slovem nejsou, pokud se jedná o občana.

Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je situace 
následující: v § 58 odst. 2 je uvedeno: „Obec může uložit 
pokutu až do výše 100 000 Kč osobě uvedené v odstavci 
1 (právnické a fyzické oprávněné k podnikání), která neu-
držuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo 
vlastní, tak, že naruší vzhled obce.“ Až do konce roku 
2002 byl možný i postih občanů, ale těžko pochopitel-
nou změnou zákona č. 128/2000 Sb. o obcích byly v roce 
2002 s účinností od 1. 1. 2003 paragrafy toto umožňující 
zrušeny.

Další možností (pokusem) jak se s daným problé-
mem vypořádat, může být uplatnění porušení obecně 
závazné vyhlášky obce (upravující nakládání s odpady), 
kde je možné jako přestupek trestat provinění občana. 
Je to pravděpodobně jediná trochu schůdná cesta, ale 
opět zde je překážkou zákon č. 185/2000 Sb. o odpa-
dech svojí specifi kací toho, co lze považovat za odpad 
(viz. výše).

Z uvedeného vyplývá, že bez změny legislativy jsou 
možnosti v zamezení nepořádků kolem a uvnitř nemo-
vitostí, kdy nepořádky obtěžují ostatní občany a narušují 
vzhled obce, jedná-li se o fyzické nepodnikající osoby, 
velmi omezené. (Podle zákona o odpadech žádné a podle 
zákona o obcích velmi problematické).

Situace „legislativního vzduchoprázdna“ v této oblas-
ti pak zbytečně zatěžuje různé úřady včetně našeho. 
Úředníci jsou nuceni se zabývat něčím co stejně  nelze 
podle zákonů uspokojivě vyřešit. Uvedu příklad. Na 
počátku je občan, jehož nemovitost je téměř „utopena“ 
v odpadech (z obecného pohledu, protože z jeho pohledu 
se jedná o samé užitečné věci, které možná ještě bude 
potřebovat). Na tohoto občana si stěžují sousedé (sou-
sedské domluvy jsou marné) u obce. Ta nemaje účinné 
nástroje (a po neúspěšné snaze domluvit se s občanem 
aby pozemek uklidil), předává věc k řešení Krajské hygi-
enické stanici. Krajská hygienická stanice pohledem přes 
plot (na pozemek nemá nikdo právo vstoupit) nevidí nikde 
pobíhat potkany či krysy (sousedé zatím nemají žlouten-
ku) a tak, s odůvodněním, že nezasahují do problematiky 
odpadů (aniž by tušila že o odpady nejde…), předává 
věc k řešení odboru životního prostředí obce s rozšířenou 
působností. Ten, protože v dané věci nemá vůbec žádné 
kompetence, věc odloží o čemž vyrozumí obec. Případ 
tedy končí tam kde začal. Přitom obec jediná by mož-
ná mohla problém vyřešit jako porušení obecně závazné 
vyhlášky upravující nakládání s odpady. Záleží však na 

orientaci „hříšníka“ v dané problematice, protože bude-li 
se vhodně bránit, má značnou naději na úspěch.

Výše zmíněný stav přímo „volá“ po změně legislativy. 
Nejlépe znovuzavedením sankcí v zákonu o obcích zru-
šených k 1.1.2003. Do problematiky nezasvěcený občan 
si právem řekne „jak je možné že s tím nic neudělají, proč 
tady jsou (míněno ty úřady)!?“ Jednoduše nemůžou.

 Jan Jihlavec

AKTUÁLNÍ 
UPOZORNĚNÍ 

pro původce odpadů 
a provozovatele středních 
zdrojů znečištění ovzduší

Na úseku odpadového hospodářství stále platí, že  
do 15. 2. 2011 se na OŽP zasílá „Hlášení o produkci 
a nakládání s odpady za rok 2010“. Osvědčila se 
praxe podávání hlášení přes interaktivní formulář 
fi rmy INISOFT Liberec http://odpady.inisoft.cz, 
který odesílejte na e-mailovou adresu jbartonova@
mb-net.cz. Toto se netýká provozovatelů zařízení 
ke sběru, výkupu a úpravě odpadů a provozovatelů 
skládek, kteří jsou již v letošním roce povinní zasílat 
hlášení prostřednictvím integrovaného systému plnění 
ohlašovací povinnosti (ISPOP). 

Na úseku ochrany ovzduší mají provozovatelé 
středních zdrojů zněčištění ovzduší povinnost odeslat 
údaje provozní evidence do 31. 3. 2011 výhradně 
prostřednictvím formuláře ISPOP na www.ispop.cz. 
To se netýká malých zdrojů znečištění, kde se systém 
nemění. Jan Jihlavec

K tomu není třeba žádný komentář
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