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Krajská správa a údržba silnic Středo českého kraje, příspěvková organizace
15021 PRAHA 5, Zborovská 11

ARNlKA
Centrum pro podporu občanů
Chlupova 17
130 00 Praha 3

Vás dopis značky/ze dne

Naše značka

3876120111KSÚSIMH

Vyřizuje/telefon

Praha

Grmolenská

2.3.2011

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací sdělujeme následující:
V období od 1.9.2010 do 31.12.2010 (prosinec 2010) bylo naší správou pokáceno 100 kusů vzrostlých (poškozených)
stromů podél komunikací - a opětně stejný počet stromů byl na stejná místa vysázen. Dále bylo vysázeno dalších 400
kusů stromů podél komunikací, viz přiložená tabulka.
V období od 1.1.2010 do 31.12.2010 byly všechny stromy, určeny ke kácení, předmětem ohlášení příslušným
obecním a městským úřadům.

S pozdravem.
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Telefon:
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Návrh úseků vhodných k výsadbě stromů 2010 - SÚS Mnichovo Hradiště
CSM
21
16
16
23
23
24

silnice číslo
11/273
11/245
111/2454
11/259
11/274
11/101

Vypracovala:

Gabriela Grmolenská

Dne: 24.11.2010

obec
Chloumek - Lhotka
Mochov - Čelákovice
IČelákovice - Sedlčánky
Vrátno
Chorušice
Brandýs n. Lab.

km
3,453-4,500
9,500-11,000
1,500-2,500
21,468-22,130
L2,800-4,066
104,600-105,500

kusy
100
90
80
75
75
80
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Centrum pro podporu občanů I Center for Citizens' Support
Chlumova 17, CZ 13000 Praha 3. e-mail: cepo@arnika.org

Správa a údržba silnic Mnichovo Hradiště
Jiráskova 439
29580 Mnichovo Hradiště

Praha 2. února 2011

žádost O poskytnutí informací podle zákona o právu na informace o
životním prostředí
Dobrý den,
na základě zákona Č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném
znění, Vás žádáme o poskytnutí aktuálních informací o kácení stromů a výsadbě podél
pozemních komunikací ve Vaší správě doplňujících statistiku, kterou jste nám již za
předchozí roky poskytli. Některé údaje za rok 2010 jsme od Vás již dostali, ale pro jejich
úplnost ve statistice, kterou budeme zpracovávat, žádáme o celý rok. Konkrétně žádáme o
tyto údaje:

1) Kolik bylo v roce/období od 1. 9. 2010 do 31. 12. 2010 Vaší správou (přímo
zaměstnanci nebo třetími osobami na základě objednávky správy) pokáceno
vzrostlých stromů rostoucích jednotlivě i ve skupinách na pozemcích mimo les, tj.
mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen jako "stromy rostoucí mimo
les")? Kolik stromů rostoucích mimo les bylo pokáceno v období jejich vegetace a
kolik v období ~
(obvykle od 1. listopadu). Pokud existuje souhrnná či 100/
průběžná evidence,' prosíme o poskytnutí formou kopií či elektronicky na výše
.)-00
uvedenou o-mailovou adresu, anebo v jiném pro Vás vyhovujícím formátu.
.
2) Kolik stromů rostoucích mimo les bylo předmětem ohlášení příslušným obecním a
městským úřadům jako orgánům ochrany přírody v souvislosti s § 8 odst. 2 zákona Č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen "zákon o
ochraně přírody")? Máme na mysli kácení z pěstebních či zdravotních důvodů, káceni
dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy, příp. káceni
při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, a to v roce/období
od 1. 1.2010 do 31.12.2010.
3)

4)

Kolik stromů rostoucích mimo les bylo Vaší správě povoleno kácet na základě
pravomocného povolení podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody v roce/období od
1.1.2010 do 31.12. 2010?
Kolik stromů rostoucích mimo les Vaše správa (přímo zaměstnanci nebo třetími
osobami na základě. objednávky správy) pokácela v roce/období od 1. 1. 201 O do 31.
12.2010 a z jakých důvodů:
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Arnika - Centrum pro podporu občanů I Arníka Assocíation - Center for Citizens' Support
Chlumova 17, CZ 13000 Praha 3, tel./fax: +420222781471,
e-rnail: cepo@arnika.org
internet: http/lcepo.arnika.org
IIČO: 70947261, účet: ČSOB Praha 1: 175302959/0300
,
,

VIl.

/lIL

g
(1)

