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Vážení,

na Vaši žádost ze dne 02.11.2011 o poskytnutí informací sděluje následující:

Kromě kontroly současného stavu se zabýváme hlavně pravidelným ošetřením a udržováním
stromoví. Pokud je nezbytné strom pokácet, tak je to z důvodu ohrožení bezpečnosti pozemní
komunikace, nebo z důvodu pěstebních za účelem obnovy porostů, ale hlavně je na vině špatný
zdravotní stav. U většiny případů se jedná o kácení nemocných stromů ve stávajících alejích.
Na ošetřování a údržbu stromoví prováděnou vlastními pracovníky vynakládáme od r.2005 v průměru
okolo 700 tis. Kč. Již několik let je v SÚS výkon této činnosti prováděn v souladu s § 8., odst. 1, 2 o
ochraně přírody a krajiny a metodickou instrukcí MŽP. Kácení dřevin z výše uvedených důvodů je
písemně oznámeno nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit
nebo zakázat.

Od roku 2007, kdy v naší organizaci došlo k zásadnímu přehodnocení důležitosti péče o
silniční zeleň, se snažíme současně s kácením nemocných jedinců o provádění výsadby nových
stromů v téže aleji. Výsadba se řídí druhem stávající dřeviny, nebo je prováděna na základě
zpracované odborné studie o silničním stromoví podél komunikací okresu Rokycany firmou Zahradní
a krajinářská tvorba s.r.o., z roku 1999 - jako základní plánovací dokument pro údržbu a další rozvoj.
Při výsadbě a kácení stromů úspěšně spolupracujeme se zahradnickou firmou, která vyhodnotí
zdravotní stav stromů, doporučí stromy ke kácení a provede odbornou výsadbu nových dřevin

V roce 2010 byla SÚS Rokycany zajištěna odborná výsadba 43 ks stromů (na Il.třídách 33 ks
a na IIl.třídách 10 ks). Náklady na odbornou údržbu a výsadbu činily 508 tis.Kč. Na ohlášení
příslušným obcím a městským úřadům bylo v roce 2010 pokáceno 90 ks silničního stromoví
(z pěstebních a zdravotních důvodů).

Závěrem bychom chtěli ujistit, že si plně uvědomujeme význam silničního stromořadí ve
vztahu ke správci komunikace. Vzhledem k tíživé finanční situaci bude v roce 2011 údržba a výsadba
silničního stromoví značně problematická.

Zapsaná v DR vedeném KS v Plzni.
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