Česká inspekce životníhoprostředí
oblastďho inspektorátu HavlíčkůvBrod

Bělohradská3304
580 01 HavlíčkůvBrod
Věc: UpozorněnÍ na možnou nelegální těžbu dřeva a porušení.?ákona č. 289/1995
lesniho zákona

Sb,'

obracím se na Vás jako správkyně dědictví ustanovená okresním soudem v Chrudimi
v dědickém Íízenípozemřelé Marii Boháčové, naposledy bytem Rváčovská 623, Hlinsko 539
01, která je v katastru nemovitosti zapsána mimo jiné jako podílovy spoluvlastník (v rozsahu
% z ce|ku) následuj ícíchpozemků

-

pozemku p.ě. 318/5, druh pozemku,'lesní pozemek.., o

fměře

L28 m2'

pozemkup,č:,34|12, druh pozemku ,nlesní pozemek.o, o qýnrěře 1.351 m2,
pozemku p.č,.345, druh pozemku ,,lesní pozemekoo, o výměře 9.697 m2,

vše zapsáno v katastru nemovitostí vedenérn Katastralním úřadem Pardubický kraj, katastrální
pracoviště Chrudim, na listu vlastnictví 358 pro obec Vysočin4 katastréúni územíMožděnice
(787876).

Druhým podílolyrn spoluvlastníkem označených pozemků, rovněŽ v rozsahu ideá|ní %
z celku, je pan René Čechal, Jana Palacha |638, Ze|ené Předměsti, 53a02 Pardubice, ktery
nabyl vlastnické právo ke dni L4.|2.2016 kupní smlouvou vloženou do katastru nemovitostí
k3|.12.20|7 avzavtenou spředchozím vlastníkem Markem Prachařem, bytem U Kapličky
276,592 14 Nové Veselí, který nabyl vlastnické právo vkvětnu 20|6 v rrímci exekučniho
Íizenívedeného na majetek prvotniho vlastníka, Marcely Kotynkové, bytem Polní 85,
Raspenava 464 0L.

K Žádosti René Čechala podané ještě před skončenímvkladového řizeni vystavil odborný
lesní hospodař Tomaš Frtihbauer dne 20.L.2017, tedy rovněž před skočenímvkladového
řizeni, pro souhlas s provedením těŽby na pozemku p.č' 345 v k.ú. MoŽděnice. odborný lesní
hospodař v souhlasu uvedl' že proti provedení těžby nemá námitek s tím, Že těžba musí být
provedena způsobem, kdy nebude narušena stabilita okolních porostů, porosQ nebudou
poškozeny a nebude narušena lesní dopravení a odvodňovací síť.

René Čechal následně dne 27.|,2017 oz*ámi| Městskému uřadu Hlinsko jako orgánu státní
správ'v lesů áměr provést těžbu na pozemku p.č.345 v k.ú. MoŽděnice. Na toto oznámení
nebylo orgángm státní spráry lesů ve lhůtě 30 dnů nijak reagováno.

V břemu 2017 René Čechal těŽbu lesních porostů skutečně provedl, a to v podobě holé seče
nejen pozemku p.ě' 345 v k.ú. Možděnice omačenémv ozniimeni, nýbrž i na pozemku p'č.
34112 a pravděpodobně

téŽnapozemku p'č. 318/5 v témžek'ú.

této skuteěnosti jsem informovala Městský úřad Hlinsko jako orgán státní správy lesů a
uvědomila jsem o ní rovněŽ Policii Českérepubliky. Ani jeden z amačených organů nezaháji|
ve věci žádnéilzeni a kromě zjištění skutkového stavu neučini| žádné úkony. Z písemností,
které jsem v této souvislosti obdržela (e-mailové sdělení Městského úřadu Hlinsko a zápis
Poficié ČR), r,yplývá, že oba tyto orgány považují vzniklý stav za legitimní výs}edek zcela
zákonného počínáníRené Čechala a nehodlají se jím dále jakkoliv zabývat.

o

Se závěrem, že v celé věci by|o zn strany René Čechala postupovárzo lege artis.

se

neztotožňuji a mám za ta, že ho|á seč byla ze strany René Čechala reďizovéna v rozporu Se
ákonem č,. 28911995 Sb., lesním zákonem, v platném znění, došlo k porušeníziÁ<ona ě.
282l|g% Sb., o Českéinspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa a ďevo
vytěženéRené Čechďem je na místě považovat za nezákawtě vytěžené ve smyslu zákana
22612013 Sb., o uvádění dřeva a dřevďských ýrobků na trh.

č,,

Konkrétně mátmzato,že provedení holé seče na pozemcích p.č. 34112 a p.č. 318i5 vk.ú.
Možděnice odporuje ustanovení $ 33 odst' 3 lesního zikona {,,Těžbu v le"ge, ve kterém vlastník
lesa hospodaři bez schváIeného plánu nebo bez protokolem o převzetí převzaté osnovy' lze
provést jen se souhlasem odborného lesníha hospodúře' Souhlas nelze odmítnout, není-Ii
těžba v rozporu s ostatními ustanoveními tohoto zókona' Má-Ii těžba přeÍaočit3 m3 na l ha
lesa za kalendúřnírok, musí vlastník lesa, jakož i ten, kdo kaupil stojícílesní porost, i ten, lrdo
provádí těžbu' předem písemně vyrozumět orgán státní správy lesů a doložit vyjádření
příslušnéhoodborného lesního hospodaře,..) Aěkoliv |typatéza této právní normy byla
naplněna, nebyl' k provedeni těžby na označených pozemcích vůbec vystaven souhlas
odborného lesního hospodďe a nedošlo k vyrozumění orgánu státní správy lesů.
TotéŽ ustanovenÍ pak bylo porušeno i na pozemku p.ě. 345 v k'ú. Možděnice, a to tím, Že o
zamýš|enétěžbě nebyl orgán státní spráql lesů předem písemnélyrozuměn vlastníkem lesa,

nýbržtoliko jedním zpadí|oých spoluvlastníků, velikost jehoŽ spoluvlastnického podílu mu
neumoáovala přijnrout roáodnulí o takovému způsobu nakládrání se společnou věcí.
V případě, kdy je pozemek předmětem spoluvlastnictví, je totiž při aplikaci $ 33 odst. 3
lesního zákona zapatřebi respektovat téžustanovení $ 1 128 odst. 1 oběanského zákoníku (,,o
běžnéspravě společnévěci rozhodují spoluvlastníci většinou hlasů.,,) a ustanovení $ 1129
odst. l téhoŽ zákona (,,K rozhodnutí o ýznamně záležitosti ýkajícíse spoÍečnévěci, zejména
je třeba
o jejím podstatnóm zlepšení nebo zharšení, změně jejiho účeluči o jejím zpracováni,
podílového
alespoň dvoutřetinové většiny hlasů spoluvlastníků.*) Nedostatek oprávnění
spoluvlastníka s podilem o velikosti % podat oaniímenío provedení těŽby na společně
vlastněném pozemku přitom musel být orgánu státní správy lesů ďejmý.

Vedle toho došlo při provedení těžby pravděpodobně k porušení ustanovení $ 33 odst. 4
lesního zikona zakazujieítto realizaci mýtní úmyslnétěžby v lesnich porostech mladšíchnež
80 let, nebot' lesní porost na pozemku p.č. 34Il2 tohoto stríří dle dosfupných zjištění
nedosahoval.

Popsanými porušenímilesního zákona došlo současně přinejmenším k o}uoženíŽivotního
prostředí v lesích, nebot' došlo k narušení funkcí lesa a byly vytvořeny podmínky pro
působeníškodlivých biotických a abiotických činitelů.To zakládá rozpot jednání Romana
čechala s ustanovenimi zikona č,, 282ll99i Sb. a má to za následek, že vytéŽené dřevo
naplňuje pojmové zr.raky nezíkonně vytěženého dřeva podle $ 2 písm. c} zákona č.226120|3
Sb., o uvádění dřeva a dřevďských výrobků na trh.
S ohledem na uvedené žádáft Českou inspekci Žir'otního prostředí, aby okolnosti mýtní
úmyslnétěžby na pozemcích p.č. 3l8/5' p.č. 34|/2 a p.ě. 345v k.ú' MoŽděnice zhlediska
p'o.'elilu. Současnůsi dovoluji požádat, abych byla jako osoba pověřená k prozatímnímu
vlastnického práva ke druhému spoluvlastnickému podílu na předmětných pozemcích
''ykon.'
uvědomena o výsledcích její kontro}ní činnosti.
Děkuji

a

jsem s pozdravem
Jana Šafránková

