Vážený pan
Ing. Oldřich Körner
Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje
Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-039430/2017
Vyřizuje linka: Šimonová / 384
V Praze dne: 7. 4. 2017

Společenství Užocká 1209
Předseda
Užocká 1209/3
100 00 Praha 10
e-mail:

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje, obdržel
dne 24. 3. 2017 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:
„Vážený pane starosto,
Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se na Vás obracím v souvislosti
s kácením stromů ve vnitrobloku Užocká ze dne 9. 3. 2016. Postupně se snižující počet stromů v tomto
vnitrobloku během několika posledních let zejména na straně přiléhající k domu Užocká 1209/3 způsobuje
obyvatel tohoto domu škodu a vyvolává jejich nespokojenost.
Vzhledem k přerušení komunikace ze strany pracovníků Vámi vedeného úřadu v záležitosti náhradní nové
výsadby na místě poražených stromů ve vnitrobloku Užocká, viz příloha, si Vás dovoluji požádat o následující
informace.
1. Mohu vás požádat o zajištění odpovědi na můj email ze 13. 3. 2017 zaslaný oddělení městské zeleně
a čistoty viz příloha? Email byl reakcí na mylně uvedené informace v předchozí korespondenci a
navazoval na telefonický rozhovor s pracovnicí tohoto oddělení ohledně dalšího postupu. Odpověď
jsem neobdržel ani po ujištění zastupujícím vedoucím koncem minulého (11.) týdne, že záležitost
zaurguje.
2. Je možné nahlédnout do spisu s rozhodnutím o kácení ze dne 9. 3. 2011?
3. Kolik stromů bylo vykáceno ve vnitrobloku Užocká v období od 1. 1. 2011 do současnosti?
4. Kolik rozhodnutí o kácení vydal orgán státní správy v období od 1.1.20111 do současnosti a z jakého
důvodu?
5. Kolik stromů bylo v uvedeném období od 1. 1. 2011 do současnosti náhradní výsadbou vysazeno?
6. Počítá Vámi vedený úřad s náhradní výsadbou za poslední kácení ze dne 9. 3. 2017 na původním místě
pokácených stromů, které proběhlo pouze na straně přiléhající bezprostředně k domu Užocká 1209/3?
7. Došlo v uvedeném období od 1. 1. 2011 do současnosti ve vnitrobloku Užocká k případům porušení
zákonné povinnosti k obecné ochraně dřevin, které bylo šetřeno orgánem státní správy a v případě,
že došlo, jak bylo řešeno?

8. Má Úřad MČ Prahy 10 jako subjekt, kterému je svěřen výkon vlastnických práva k pozemku uvedeného
vnitrobloku, zájem na zachování užitku ze životního prostředí tvořeného stromu (omezení hluku a
prašnosti z Vršovické, snížení teploty zastíněním v letních měsících), pro obyvatele všech okolních
domů vč. domu SVJ Užocká 1209? Pokud ano, zajistí náhradní výsadbu v dosavadním místním
uspořádání i na místě poražených stromů, tak aby obyvatelé domu Užocká 1209/3 nebyly poškozeni
jejich ztrátou.
9. Můžete zajistit odpovídající komunikaci s věcně příslušným oddělením Vámi vedeného úřadu a sdělit
konkrétní osobou, se kterou lze náhradní výsadbu a její umístění projednat obdobně jako je to
obvyklou praxí v případě druhého subjektu (BD Lidový demokrat 2000), jehož členů se životní prostředí
také rovněž týká?“

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky ve formě textu tohoto přípisu.

K bodu 1:
Na Váš e-mail ze dne 12. 3. 2017 zaslaný na oddělení městské zeleně a čistoty reagovala telefonicky
Ing. Blanka Černická a v rámci tohoto rozhovoru se Vám snažila celou problematiku objasnit, a to vč. realizace
náhradní výsadby.
k bodu2:
Do spisu není možné nahlédnout z důvodu, že odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje jakožto dotčený
orgán státní správy v oblasti ochrany přírody a krajiny neeviduje rozhodnutí o kácení datované ke dni 9. 3.
2011. Nevede tudíž v této věci ani žádnou spisovou dokumentaci.
k bodu 3:
Na povolení orgánu ochrany přírody bylo od 1.1.2011 do současnosti bylo vykáceno: 2 kusy stromů.
k bodu 4:
Správní orgán vydal dne 23.11.2016 R94/P10-105899/2016. Tedy od 1.1.2011 do současnosti bylo vydáno 1
rozhodnutí o povolení kácení dřevin.
Dne 13.10.2016 bylo ze strany správního orgánu provedeno zjištění stavu věci na místě a pořízena
fotodokumentace.
Dřeviny rostou v uzavřeném ve vnitrobloku, kde jsou kladeny vysoké nároky na provozní bezpečnost, neboť
se zde pohybuje velké množství osob a dětí. V rámci projektu Moje stopa zde budou umístěny cvičební prvky
a pergola, což návštěvnost místa ještě navýší. Mahalebka roste při boční straně bytového domu. Jedná se o
senescentního jedince. Vykazuje výrazný náklon kmene. Koruna je asymetrická a částečně proschlá. Při bázi
kmene je patrna hniloba, což má zásadní vliv na stabilitu dřeviny. Javor jasanolistý roste při čelní straně
bytového domu. Jedná se o senescentního jedince s asymetrickou korunou, která je výrazně proschlá. Na
kmeni i větvích jsou patrny četné dutiny napadené hnilobou. Estetická hodnota dřevin je již minimální a
s ustupující tendencí koruny bude nadále klesat. Vitalita i zdravotní stav stromů jsou velice zhoršené, a tímto
následkem je značně oslabena i estetická funkce.
Z důvodu, že stromy svou velikostí dosáhly reálné možnosti zachování na stanovišti a s přihlédnutím ke
skutečnosti stálého růstu, mohou na místě do budoucna představovat skutečně riziko ohrožující majetek.
Posuzované stromy se po vyhodnocení známých skutečností v současnosti jeví jako jedinci s nevhodným
umístěním. Na daném stanovišti se posuzovaný zájem člověka (bezpečnost, ochrana zdraví osob a majetku)
jeví jako nadřazený ochraně přírody. Dřeviny po jejím posouzení a s přihlédnutím ke skutečnosti, že
bezpečnost osob a ochrana majetku, převyšuje veřejný zájem ochrany zeleně, je povolujeme pokácet
zejména z bezpečnostních důvodů.
k bodu 5:
Ve Vámi dotazovaném období byly v náhradní výsadbě vysazeny dva stromy, a to v návaznosti na rozhodnutí
ze dne 23.11.2016.

k bodu 6:
Kácení ze dne 9.3.2017 bylo realizováno na základě rozhodnutí ze dne 23.11.2016. Prozatím došlo k výsadbě
dvou stromů v rámci náhradní výsadby. Třetí strom bude dosazen v průběhu druhého čtvrtletí roku 2017.
Tento strom bude vysazen poblíž původního místa.
k bodu 7:
Ze strany správního orgánu byl řešen jeden případ poškození dřevin v důsledku stavební činnosti probíhající
na domech v okolí pozemku parc. číslo 1409/1 k.ú. Vršovice. Správnímu orgánu se nepodařilo jednoznačně
identifikovat osobu odpovědnou za nedovolený zásah do dřevin.
k bodu 8:
MČ Praha 10 má všeobecný zájem na ochraně životního prostředí. Zároveň ale konstatujeme, že předmětný
pozemek je v dlouhodobém pronájmu společnosti Lidový demokrat 2000, bytové družstvo. Dále viz bod 6.
k bodu 9:
Ze strany ÚMČ Praha 10 v této záležitosti nejprve jednalo oddělení státní správy – životní prostředí a doprava.
Konkrétně odpovědnou úřední osobou byla Ing. Michaela Vojáčková, tel.: 267093500; e-mail:
michaelavo@praha10.cz.
V rámci vydaného správního rozhodnutí byla uložena náhradní výsadba MČ Praha 10 a vlastní realizaci
výsadby zajišťuje oddělení městské zeleně a čistoty. Konkrétně tyto činnosti zajišťuje Ing. Blanka Černická,
tel.: 267093501, e-mail: blankac@praha10.cz .
Společnosti Lidový demokrat 2000, bytové družstvo bylo žadatelem o povolení kácení dřevin. Z tohoto
důvodu veškeré informace tento subjekt měl k dispozici.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

Bc. Martin Pecánek
vedoucí odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje

„elektronicky podepsáno“

„otisk razítka“

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Úřední hodiny:

tel.: +420 267 093 384

Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

fax: +420 267 093

IČ: 00063941

Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

e-mail: posta@praha10.cz

Bankovní spojení:

www.praha10.cz

