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Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 123/1999 Sb. o právu na informace o životním
prostředí: kácení a výsadba stromů u silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji
Naše organizace je pověřena správou silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji a současně zajišťuje
prostřednictvím vybraných zhotovitelů údržbu, opravy a rekonstrukce silnic a mostů
na této svěřené silniční síti.
Na základě Vaší žádosti, která nám byla doručena dne 10. 2. 2011 Vám k problematice kácení a
výsadby stromů u silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji sdělujeme následující:
v období od 1. 12. 2009 do 31.12.2009 bylo provedeno kácení 1088 ks. stromů (z toho
320 s průměrem nad 25 cm),
v období od 1. 1. 2010 do 31.12.2010 bylo provedeno kácení 1274 ks. stromů (z toho 639
s průměrem nad 25 cm),
kácení stromů provádíme jako součást údržby silnic, nebo jako součást investiční
výstavby silnic, kácení je prováděno vždy v době vegetačního klidu,
souhrnná evidence kácení není
v jednotlivých měsících roku,
ve smyslu §8, odst.2 zákona
31.12.2010 prováděno,

Č.

vedena,

je

sledován

počet
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stromů

114/1992 Sb. nebylo kácení v období od 1.12.2009 do

kácení je realizováno v souladu s §15 zákona Č. 13/1997 Sb. na základě vlastního zjištění
a projednání s orgány Policie ČR, případně se Speciálním stavebním úřadem (Městské
úřady - odbory dopravy) pro danou silnici a je prováděno pouze u stromů přestárlých,
ohrožujících bezpečnost silničního provozu, zdraví a životy osob, nebo ohrožujících
majetek na okolních pozemcích,
.
vobdobí
důvodů:

od 1.4.2010 do 31.12.2010
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• v souladu s §15 zákona Č. 13/1997 Sb. 15 ks. stromů (z toho 8 s průměrem nad 25
cm),
• ze zdravotních důvodů 103 ks. stromů (z toho 25 s průměrem nad 25 cm),
• z důvodu výstavby silnic 32 ks. stromů (z toho 12 s piůměrem nad 25 cm),
• z jiného důvodu dle §8. odst.l zákona Č. 114/1992 Sb. Oks. stromů,
• z důvodu ohrožení života Oks. stromů,
• z jiného důvodu bez povolení Oks. stromů,
v období od 1. 9. 2010 do 31. 12.2010 byla provedena náhradní výsadba 50 ks. stromů,
finanční náklady vynaložené na tuto činnost j sou ve výši 180 tis. Kč.
výsadba plánovaná za pokácené stromy při investiční výstavbě silnic bude vzhledem
k průběhu realizace staveb provedena v roce 2011.
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