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Centru pro podporu občanů, sdružení Arnica
Na Vaše dotazy z žádosti o poskytnutí informací ze dne 12.3.2013 ke kácení a výsadbě stromů podél
silničních komunikací ve správě SSOK sdělujeme:
1. SSOK v období od 1.1.2012 do 31.12.2012 provedla zkácení 1028 stromů. Jedná se o
kácení všech stromů provedených ať již vlastními zaměstnanci nebo třetími osobami,
včetně stromů poškozených haváriemi a nepříliš vzrostlých náletových dřevin.
Nevidujeme datumy kácení, nejsme schopni rozlišit dle vegetačního období. Většina
odhadem 80% výkonů provedena v době vegetačního klidu.
2. Na základě pravomocného rozhodnutí bylo v roce 2012 pokáceno 662stromů.
3. Důvody kácení stromů:
a) 5 stromů
b) 770 stromů
c) 2 stromy
d) 0 stromů
e) 5 stromů
4. V roce 2012 jsme již provedli kácení 187 ks stromů (včetně stromů poškozených
haváriemi a nepříliš vzrostlých náletových dřevin), pro kácení ve čtvrtém čtvrtletí se
připravují podklady a připravuje jejich vyhodnocení
5. Žádosti o povolení ke kácení stromů zpracováváme na základě našich vlastních zjištění,
ojediněle je před podáním žádostí projednáváme se správním orgánem nebo policí ČR.
Návrhy na kácení stromů dle PČR jsou vesměs také ojedinělé. Do Vašich bodů lze
rozdělit asi takto:
a) cca 2%
b) cca 2%
c) 0%
d) cca 98%
6. Neplánujme kácení stromů na základě §15 zákona o pozemních komunikacích
7. Za období od 1.1.2011 do 31.12.2011 byla provedena výsadba 121 stromů. Na vysázení
stromoví a jejich následnou péči byly vynaloženy náklady ve výši 277 000,- Kč.
Doplňující informace:
8. Za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 byla provedena výsadba 50stromů. Na vysázení
stromoví a jejich následnou péči byly vynaloženy náklady ve výši 235 000,- Kč.
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