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Věc: žádost O poskytnutí informací

K Vaší žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
ze dne 2.3.2009 a následné stížnosti ze dne 16.4.2009, doručené 17.4.2009 sděluji, že v žádném
případě neodmítáme poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb. Naší snahou bylo podat
informace v požadovaném rozsahu, avšak při nejlepší snaze vyhovět je velice problematické
vyhledat Vámi požadované údaje s ohledem na skutečnost, že tyto údaje nebyly za požadované
roky sumarizovány tak, aby bylo možné na požádání tyto poskytnout.

bod 1. Souhrnnou evidenci ve Vámi požadované formě nevedeme. Kvalifikovaný odhad je cca
550 stromů.

bod 2. Předmětem ohlášení v uvedeném případě bylo cca 350 stromů. Je však pravdou, že
námi pokácených stromů v hodnoceném období bylo o cca 200 více, jednalo se
zejména o případy, které musely být naší organizací vyhodnoceny a zrealizovány
okamžitě po zjištění nutnosti strom pokácet. Šlo o případy, které spadají do kategorie
tzv. krajní nouze, vyvrácené, zlomené nebo jinak poškozené vichřicemi, sněhem,
povodní atd.

bod 3. Naší správě ve sledovaném období 2003 - 2008 nebylo vydáno žádné pravomocné
povolení kácení podle § 8 odst. 1. Zákona o ochraně přírody. Bylo vydáno pouze v
několika případech povolení ke zdravotnímu řezu poškozených větví a větví zaschlých,
kde hrozil jejich pád na komunikaci.

bod 4. 130 ks z pěstebních a zdravotních důvodů. Dalších cca 32 ks pokáceno v důsledku
vichřice nebo dalších živelných příhod.

bod 5. Pro rok 2009 není plánováno žádné kácení tak, jak má na mysli Zákon o pozemních
komunikacích a Zákon o ochraně přírody, žádná studie, která s kácením stromů
přímo počítá, není vypracována a pokud se bude kácení stromů realizovat, bude
prováděno výhradně na základě důvodů pěstebních za účelem obnovy porostů, při
provádění výchovné probírky a nebo z důvodů zdravotních. Je samozřejmé, že i
v letošním roce se naše organizace nevyhne ani kácení stromů poškozených v důsledku
živelných pohrom.



bod 6. V současné době není naší organizaci oznámen žádný případ kácení stromů, který
ještě nebyl uskutečněn a v plánech činnosti pro letošní rok zatím také kácení stromů
není obsaženo. Pokud bude kácení nutno provést, bude postupováno v souladu se
zákonem Č. 114/1997 Sb. Dosud byly káceny stromy na základě vlastního zjištění po
projednání s příslušným orgánem.

bod 7. K pokácení stromů tak, jak má na mysli otázka uvedená pod bodem 7 není pro letošní
rok plánováno.

bod 8. V uvedeném období bylo vysázeno okolo námi spravovaných silnic cca 200 stromů. Jednalo
se zejména o stromy, které byly vysazeny ~ dálničních přivaděčů v teritoriu naší správy.
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