Odpověď podle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 28. 12. 2019 byl požadavek na poskytnutí následujících
informací:
1. Co bylo důvodem likvidace velkého množství vzrostlých stromů (především
javorů klenů a jasanů) podél silnice II/446 v úseku z Hanušovic do Nové
Seninky?
2. Pokud bylo důvodem rozšíření komunikace, proč nebyla komunikace tam, kde
to z prostorových důvodů lze (například v úseku Staré Město - Květná),
rozšířena pouze po jedné straně - tak, aby alespoň část vzrostlých zdravých
stromů na druhé straně silnice mohla být zachována?
3. Kolik bylo celkem pokáceno vzrostlých stromů v souvislosti s rekonstrukcí
silnice II/446 v úseku Hanušovice - Nová Seninka?
4. Byl před likvidací vzrostlých stromů podél komunikace II/446 zpracován
dendrologický průzkum? Pokud ano, žádám tímto o jeho poskytnutí.
Poskytnutá informace:
Žadateli bylo sděleno:
Ad 1. Důvodem kácení stromů bylo zajištění bezpečnosti silničního provozu.
Kácení dřevin bylo prováděno dle projektové dokumentace, zpracované
dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s ČSN 73 61 01 – projektování silnic a dálnic. Z těchto
dokumentů vyplývá, že musí být odstraněny veškeré překážky u silničního
tělesa, které ohrožují bezpečnost silničního provozu. Podle § 15 silničního
zákona je takovou překážkou i silniční vegetace. Jelikož se jednalo o stromy
umístěné převážně v krajnici komunikace, bylo nezbytné navrhnout jejich
odstranění, na základě kterého mohlo být zajištěno souhlasné stanovisko DI
Policie ČR k získání stavebního povolení.
Ad 2. Jak vyplývá z odpovědi na první otázku, stromy pokáceny byly z důvodu
bezpečnosti silničního provozu, a to i v případě úseku Staré Město – Květná,
kde se silniční těleso rozšiřuje.
Ad 3. V souvislosti s rekonstrukcí silnice bylo vykáceno celkem 475 stromů. Kácení
těchto dřevin bylo řádně povoleno všemi příslušnými orgány. Předmětem
stavby je však i náhradní výsadba dřevin, která ekologické škody, vyvolané
bezpečností silničního provozu, zmírní. Zahrnuje výsadbu 365 listnatých
stromů, které budou vysazeny dle projektové dokumentace na vytipovaných
pozemcích. V rámci stavby bude i řešena následná péče o čerstvě zasazené
stromy v délce pěti let.
Ad 4. Ano, dendrologický průzkum byl zpracován (viz příloha). Jak ale vyplývá
z výše uvedeného, nebyl prvotní příčinou kácení stromů jejich zdravotní stav.

Informaci zpracoval:
Dne 10. 1. 2020, Mgr. Roman Mikeš, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
Počet listů: 1
Počet příloh: 1
Počet listů příloh: 41

