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Naše značka
2042/20111KSÚSIKH

žádost O zrušení fiktivního rozhodnutí
vyhovění.

Vyřizuje/telefon
Salač tel.724997622

o odepření zpřístupnění

Praha

3.3.2011

informaCÍ-

Na základě vašeho odvolání proti fiktivnímu rozhodnutí o odepření informací podle zákona
č.123/1998 Sb., týkajícího se kácení a výsadby podél silnic ve správě Středočeského kraje se
pokusíme v rámci možností podat základní informace a odpovědi na uvedené otázky.
1) Od r.2003 do 31.12.2010 bylo podél silnic II. a III. třídy ve správě SÚS Kutná Hora pokáceno
celkem 8273 stromů rostoucích na pozemcích mimo les. Stromy byly zásadně káceny v období
vegetačního klidu.
2) SÚS Kutná Hora přistupuje ke kácení výhradně ze zdravotních důvodů, dá se tedy říci, že
všechny výše uvedené stromy byly pokáceny v souvislosti s § 8 odst. 2 zákona Č. 114/1992 Sb.
V žádném případě neprovádíme kácení stromů z důvodů odstranění pevné překážky u silnice ani
v případě, že stromy rostou přímo na krajnici.
3) Na základě pravomocného povolení podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody jsme pokáceli za
uvedené období 148 ks stromů. I v těchto případech se ale jednalo o kácení ze zdravotních důvodů,
kdy nám i přesto bylo vydáno povolení příslušným orgánem ochrany přírody.
4) V období od 1. 12.2009 do 31. 12.2010 bylo vykáceno 120 ks stromů opět pouze ze zdravotních
důvodů na základě ohlášení předem.( § 8 odst. 2 zákona o ochraně přírody.)
5) SÚS Kutná Hora uzavřela smlouvu se znalcem v oboru "specializace dendrologie", který pro nás
zajišťuje postupné provádění dendrologických posudků na námi vybrané stromy podél silnic II. a III.
třídy. Tyto práce stále ještě probíhají a celkové výsledky ještě nemáme k dispozici. Dílčí posudky
zdravotního stavu stromů podle silnice IV125, IV126, IV329, 1II331, 1II330, 1II611, 1II338, IV337,
IV108, 1II324, IIII33519, IIII3363, IIII3367, IIII32411, IIII3241, III3246, IIII33010, IIV32926,
IIII33015, IIII33017, IIII12535, IIII3344, IIII33335, III/33423IIII1089, IIIIl133, IIIIl139, IIII0032,
IIII00312, III/0039, IIII3338, které budou sloužit jako podklad k oznámení kácení či žádosti o
povolení.
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Na základě výsledků těchto dendrologických posudků budeme v době vegetačního klidu
zajišťovat případné kácení. Samozřejmě až po oznámení předem orgánu ochrany přírody, pokud je
toto podle zákona potřebné. Podle novely zákona č.114/1992 Sb. z prosince roku 2009 není
povolení třeba ke kácení stromů do určitého obvodu kmene ( 80 cm obvodu ve výši 130 cm ).

V tuto chvíli nemůžeme zatím specifikovat stromy plánované k pokácení v průběhu letošní zimy.

6) Nepředpokládáme, že bychom v letošním roce žádali o povolení káceni z důvodu ohrožení
bezpečnosti pozemní komunikace podle § 15 zákona o pozemních komunikacích.

7) Kácení podle § 15 zákona o pozemních komunikacích nepředpokládáme.
8) Od r.2003 do 31.12.2010 vysázela SÚS Kutná Hora celkem 9694 stromů.
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