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Centrum pro podporu občanů

Chlumova 17,
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Váš dopis
zn.lze dne:

Naše značka:

2.2.2011

SÚSPkl663 12010

V Pardubicích dne: 15.2.2011

Vyřizuje: Ing. František Weisbauer

Věc: Vyjádření žádosti o poskytnutí informací podle zákona 123/1998 Sb.lo právu
na informace o životním prostředí

Vaší žádostí nám doručenou dne 9.2.2011 nás na základě zákona Č. 123/1998 Sb., o
právu na informace o životním prostředí, v platném znění, žádáte o poskytnutí aktuálních
informací o kácení stromů a výsadbě podél pozemních komunikací v naší správě
z důvodu doplnění statistiky, kterou jsme Vám za předchozí roky poskytli. Konkrétně
žádáte o tyto údaje:
1) Kolik bylo v období od 1.9.2010 do 31.12.2010 námi (přímo zaměstnanci nebo třetími
osobami na základě objednávky správy) pokáceno vzrostlých stromů rostoucích
jednotlivě i ve skupinách na pozemcích mimo les, tj. mimo pozemky určené k plnění
funkcí lesa (dále jen jako "stromy rostoucí mimo les"). Kolik stromů rostoucích mimo les
bylo pokáceno v období jejich vegetace a kolik v období vegetačního klidu (obvykle od
1. listopadu ). Pokud existuje souhrnná či průběžná evidence, prosíte o poskytnutí
formou kopií či elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu, anebo v jiném vyhovujícím
formátu.
2) Kolik stromů rostoucích mimo les bylo předmětem ohlášení příslušným obecním a
městským, úřadům jako orgánům ochrany přírody v souvislosti s § 8 odst. 2 zákona Č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen "zákon o ochraně
přírody"). Máte přitom na mysli počet stromů určených ke kácení z důvodu pěstebních či
z důvodů zdravotních, kácení dřevin v ocheanném pásmu zařízení elektrizační a
plynárenské soustavy, případně kácení při údržbě břehových porostů prováděné při
správě vodních toků, a to v období od 1. 10.2008 do 31.12.2010.
3) Kolík stromů rostoucích mimo les nám bylo povoleno kácet na základě pravomocného
povolení podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody v období od 1. 10. 2008 do 31.12.
2010.
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4) Kolik stromů rostoucích mimo les jsme (přímo vlastními zaměstnanci nebo třetími
osobami na základě objednávky správy) pokáceli od 31. 3. 2009 do 31.12. 2010 a z
jakých důvodů:

a) z důvodu ohrožení bezpečnosti pozemní komunikace podle § 15 zákona o
pozemních komunikacích (na základě povolení orgánu ochrany přírody po dohodě se
silničním správním úřadem podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody),

b) pěstební a zdravotní důvody podle § 8 odst. 2 zákona o ochraně přírody,
c) kácení z důvodu výstavby, rozšiřování a stavebních úprav pozemních komunikací

jako závažný důvod podle § 8 odst 1 zákona o ochraně přírody (na základě povolení
orgánu ochrany přírody po dohodě se silničním správním úřadem),

d) jiný závažný důvod podle 8 odst: 1 zákona o ochraně přírody (na základě povolení
orgánu ochrany přírody po dohodě se silničním správním úřadem),

e) z důvodu bezprostředního ohrožení života či zdraví nebo pokud kvůli stavu stromů
hrozí škoda značného rozsahu (s dodatečným oznámením orgánu ochrany přírody podle
§ 8 odst. 4 zákona o ochraně přírody),

f) z jiného důvodu (bez povolení nebo ohlášení podle zákona o ochraně přírody).
5) Kolik bylo (přímo našimi zaměstnanci nebo třetími osobami na základě objednávky
správy) vysázeno stromů rostoucích nyní mimo les v období od 1.9.2010 (tj. od minulého
poskytnutí informace) do 31.12. 2010? Současně žádáte o sdělení, kolik jsme na tuto
činnost vynaložili finančních prostředků (z toho kolik bylo na pořízení stromů, příp. keřů
rostoucích mimo les a kolik ostatních nákladů na výsadbu a péči).

K výše uvedeným požadavkům sdělujeme:

K výše uvedené žádosti, bodu 1) - V období od 1.9.2010 do 31.12.2010 bylo skáceno
137 ks stromů z toho v období vegetačního klidu 137 ks stromů.
K výše uvedené žádosti, bodu 2) - neprovádíme souhrnnou ani průběžnou evidenci
ohlášení příslušným obecním a městským, úřadům jako orgánům ochrany přírody v
souvislosti s § 8 odst. 2 zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění (dále jen "zákon o ochraně přírody"). Máte přitom na mysli počet stromů určených
ke kácení z důvodu pěstebních a z důvodů zdravotních, a to v období od 1. 10. 2008 do
31.12.2010 a tedy ani za uvedené období.
K výše uvedené žádosti, bodu 3) - neprovádíme souhrnnou ani průběžnou evidenci
vzrostlých stromů rostoucích mimo les, které nám bylo povoleno kácet na základě
pravomocného povolení podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a tedy ani za období
od 1.10.2008 do 31.12.2010.
K výše uvedené žádosti, bodu 4) - neprovádíme souhrnnou ani průběžnou evidenci
pokácených vzrostlých stromů rostoucích mimo les a tedy ani za uvedené období ani
podle důvodů uvedených pod písmeny a), b), c), d), e), f) žádosti.
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K výše uvedené žádosti, bodu 5) - V období od 1.9.2010 do 31.12.2010 bylo vysázeno:
554 ks stromů, celkové náklady na výsadbu stromů byly 3.061.146 Kč, O Kč na výsadbu
keřů.

S pozdravem

Ing. František Weisbauer
Podnikový ekolog
Správa a údržba silnic Pardubic ého kraje
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