MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPE ČE
Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, obdržel dne 08.03.2016 Vaši žádost o
poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů. V žádosti jste neuvedl své datum narození, jak žadatelům ukládá §
14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím. Po posouzení žádosti jsme však
shledali, že tento nedostatek údajů o žadateli nebrání vyřízení žádosti o informaci, proto jsme
Vás již nevyzvali k doplnění žádosti podle § 14 odst. 5 písm. a) zákona o svobodném přístupu
k informacím a žádost vyřídili. Zpracováním odpovědi na Vaši žádost byl pověřen odbor
životního prostředí, jako orgán města.
Žádáte o tuto informaci: „Jak bylo rozhodnuto vedením města, co by účastníkem řízení, ve
věci údajného prodloužení pěstování japonských topolů ve viniční trati „Výsluní“, sousedící
se zahrádkářskou osadou.“ K Vaší žádosti sdělujeme následující:
Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, na základě žádosti vlastníka dotčeného
pozemku, povolil podle § 5 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů, pěstování kříženců rostlin - hybridu topolu Populus × generosa, na
lokalitě Na Výsluní v katastrálním území Hustopeče u Brna. Povolení správní orgán vydal za
předpokladu dodržení těchto podmínek:
1. Povolení platí do 31.12.2036.
2. Doba obmýtí všech jedinců v porostu bude maximálně pět let.
3. Při zjištění rozšíření rostlin mimo pozemky zajistí žadatel likvidaci rostlin mimo tyto
pozemky a zabrání dalšímu rozšiřování. V případě regenerace bude likvidace
provedena opakovaně.
4. Po skončení pěstování bude žadatel provádět kontrolu výskytu rostlin na pěstebních
pozemcích a v jejich okolí po dobu 3 let. V případě zjištění výskytu uvědomí příslušný
orgán ochrany přírody a přijme opatření k zamezení dalšího šíření.
Město Hustopeče, jako účastník správního řízení podle § 71 odst. 3 zákona o ochraně
přírody a krajiny, v řízení neprovedlo žádné úkony, které je oprávněno činit dle § 36
správního řádu.
V textu žádosti uvádíte, že větrolam z topolů znehodnocuje pěstování původních ušlechtilých
druhů. Bohužel již neuvádíte kterých druhů, ani jakým způsobem kříženci druhů topolů
pěstování ušlechtilých druhů znehodnocují. Pokud předpokládáme, že jste měl na mysli
pěstování vinné révy, uvádíme následující:
Správní orgán znehodnocování pěstování vinné révy v řízení vedeném podle zákona o
ochraně přírody a krajiny neposuzoval, neboť podle § 2 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), správní orgán uplatňuje svou pravomoc
pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena. Orgán
ochrany přírody tedy žádost posuzoval pouze podle účelu zákona o ochraně přírody a krajiny.
Omezování obvyklého užívání pozemků řeší ve svém ustanovení § 1013 odst. 1 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Zde je mimo jiné uvedeno, že se vlastník
zdrží všeho, co působí, že stín a jiné podobné účinky vnikají na pozemek jiného vlastníka v
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míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku. Spory
v občanském soudním řízení projednávají a rozhodují soudy podle zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, v platném znění.
Dále se podivujete nad tím, že nebereme zřetel na novelu vinařského zákona, která jasně
vymezuje pěstování japonských topolů mimo viniční tratě. K tomu uvádíme, že v souladu
s ustanovením § 2 odst. 1 správního řádu se správní orgány řídí právními předpisy, které jsou
součástí právního řádu. Do doby vydání výše uvedeného rozhodnutí zákon č. 321/2004 Sb., o
vinohradnictví a vinařství, v platném znění, výsadbu ani pěstování tzv. rychle rostoucích
dřevin neomezoval.
Otisk úředního razítka
Ing. Miroslav Hanzlíček
vedoucí odboru životního prostředí
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