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,r.SU'SPK Správa a údržba silnic
~lzeňského kraje, příspěv~ová organizace
Skroupova 18,306 13Plzen

Okresní správa Plzeň-sever

váš dopis z 26.1.2011

vyřizuje: Vodička

tel.: 373 300 153

datum: 22.2.2011

ARNlKA
Centrum pro podporu občanů
Chlumova 17

13000 PRAHA 3

K Vaším dotazům:

1) Od data 1.10.2008 do data 31.12.2010 bylo naší správou (zaměstnanci a třetími osobami)
pokáceno 526 ks stromů. Dle Vašeho požadavku sdělujeme počty pokácených stromů
v rozhodném období. K požadavku kopie průběžné evidence, poskytujeme pouze
doprovodnou informaci, že údaje o počtu pokácených dřevin byly převzaty z naší evidence
pokácených dřevin( §5 odst.3 zákona 106/1999Sb.).

2) +3) Dle §8 odst.1, 2 a 4 zákona číslo 114/1992Sb. bylo v tomto období předmětem ohlášení a
povoleno ke kácení 911 ks stromů.

4) V období od 1.12.2009 do konce měsíce prosince 2010 bylo pokáceno dle §8 odst. 1,2 a 4
zákona číslo 11411992Sb. 354ks stromů.

5) Žádný obdobný dokument není aktuálně k dispozici.

6) Oznámení o kácení stromů (počet, lokalita) bylo provedeno v návaznosti na vlastní
monitoring pěstebního stavu dřevin příslušnému orgánu ochrany přírody. V některých
případech pak s projednáním s příslušným silničním správním úřadem.

7) Žádný obdobný dokument není aktuálně k dispozici.

8) Jelikož bylo prováděno v převažujících případech pouze lokální kácéní ( nikoliv celé aleje),
nebylo prozatím prováděno vysázení nových dřevin. Náhradní výsadba bude řešena
komplexně, po uzavřených úsecích, s výběrem vhodných druhů dřevin.
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Vzhledem k tomu, že jsme Vám, v březnu loňského roku zaslali žádost o informace, na které jsme
k dnešnímu datu neobdrželi žádnou odpověď, vyjma všeobecné "Koncepce rozvoje alejí"
z listopadu 2010, urgujeme tuto naší žádost. Věříme, že naší žádosti bude vyhověno tak, jako
vyhověla naše organizace Vaší žádosti.
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