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                                                                                                                  V Ostravě 18.11. 2010

Věc:  Dotaz k plánovaným zásahům do významných krajinných prvků

Dobrý den,
obdrželi jsme rozhodnutí č. 313/10/OP ze dne 10.11.2010, č.j.SMO/276240/10/OŽP/SE, a rozhodnutí 
č. 302/10/OP  ze dne 19.10.2010, č.j. SMO/276241/10/OŽP/SE, která vydal Magistrát města Ostravy, 
Odbor ochrany životního prostředí.
Rozhodnutí č. 313/10/OP  se týká kácení a výsadby dřevin (stromů a keřů) v Parku u porubského 
nábřeží z důvodů pěstebních  a kompozičních, rozhodnutí č. 302/10/OP se týká kácení, přesazování a 
dosadeb dřevin  na Nerudově náměstí z důvodů pěstebních  a kompozičních. 
Oba tyto parky prošly v letech 2001 a 2002 nákladnou rekonstrukcí podle projektu odborníků. V Parku 
u porubského nábřeží přitom bylo vykáceno cca 100 stromů a značně zredukováno keřové patro.
Na Nerudově náměstí bylo vykáceno asi 40 vzrostlých stromů a trávník zrekonstruován tak, že po 
postřiku chemikálií původní trávník zežloutl, byl stržen a vyset nový. Stromy, které rostly v takto 
ošetřené travnaté ploše v průběhu několika příštích let uhynuly. Při obou rekonstrukcích byly 
provedeny nové výsadby stromů i keřů, převážně rododendronů (které byl občany často zcizovány). 
Náklady na rekonstrukci obou parků byly v řádu milionů.
Nyní nás udivuje skutečnost, že po 9 a 8 letech od takto provedené odborné rekonstrukce je dle názoru 
porubské radnice třeba provést další rekonstrukci, a to tak, že v případě Nerudova náměstí má být 
původní koncepce narušena novými výsadbami stromů v místech, kde byly před 8 lety vysazeny keře, 
které mají být nyní opět přesazeny. 
V případě parku u porubského nábřeží má být vykáceno na 30 stromů a řada keřů, a to ne pouze z 
důvodů havarijních, ale převážně z důvodů pěstebních a kompozičních.
Žádáme Vás proto o vysvětlení, proč je třeba znovu uvedené parky nákladně rekonstruovat, když 
v nedávné době rekonstruovány byly. Domníváme se, že v dnešní době je třeba citlivě uvážit, na co 
budou použity veřejné finanční prostředky, kterých není dostatek na pokrytí všech potřeb obyvatel, 
mnohdy daleko naléhavějších, než je kompoziční úprava parku.

Děkujeme

S pozdravem                                                          
Helena Váňová                


