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VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE V PRAZE DNE

UMC P_SUCH 0770/2021 _ 6. 4. 2021

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 pism. d) zákona č. 106/1999,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 pism. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Městská část Praha-Suchdol obdržela dne 31. 3. 2021 Vaší žádost podle zákona č. 106/1999

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž žádáte

poskytnutí informace, zda bylo povoleno kácení smrku stříbrného na pozemku č. 1232 k.ú.

Suchdol a jak byla zdůvodněna žádost. Dále žádáte o informaci, z jakého důvodu bylo

kácení nařízeno a jaká náhradní opatření budou vykonána.

Tímto Vám poskvtuieme požadované informace:

Kácení smrku stříbrného na pozemku č. 1232 k.ú. Suchdol bylo povoleno a nabylo právní

moci dne 18. 03. 2021. V žádosti byl žadatelem jako důvod uvedeno toto — hrozí ohrožení

zdraví a hrozí ohrožení majetku.

Kácení nebylo nařízeno, ale bylo povoleno.

Odůvodnění povolení kácení: - cituii 2 Rozhodnutí

„Jedná se o vzrostlý strom, který je umístěn poblíž hranice pozemku a poblíž bytového

domu. Strom je v relativně dobrém zdravotním stavu, ale je mírně vyosený směrem k

sousednímu pozemku. Vzhledem k výšce stromu a s ohledem na typ kořenové soustavy

(náchylnost k vývratům) nelze vyloučit škody způsobené pádem stromu. Výška stromu a jeho

umístění představuje potencionální nebezpečí pro vedle stojící nemovitosti i osoby

vyskytující se v jeho blízkosti.“

Kácení bylo předepsáno provést v dobé vegetačního klidu, tj.od 1. 11. do 31. 3. Žadateli byla

jako kompenzace ekologické újmy vzniklé pokácením dřeviny uložena povinnost provést

náhradní výsadbu v počtu 1 ks dřevin vhodného druhu a vzrůstu na pozemku p.č. 1232 nebo

jiném vhodném pozemku v k.ú. Praha-Suchdol, který je ve vlastnictví žadatele, nebo po

dohodě i jiném pozemku na území MČ Praha—Suchdol. Termín náhradní výsadby byl

stanoven nejpozději do 31. 12. 2022. Žadatel je povinen zajistit následnou pěstební péči o

vysazenou dřevinu po dobu 5 let (např. pravidelná zálivka, ochrana proti škůdcům a

mechanickému poškození).

S pozdravem

   tajemnice Uřadu městské části Praha-Suchdol


