Dobrý den,
na základě Vaší žádosti v souladu se zákonem 106/1999 Sb., v platném znění, Vám sděluji
následující informace.
I. dotaz: Chtěla bych se zeptat na pár věcí ohledně kácení stromů, které proběhlo v měsíci

prosinci. Dle údajů zveřejněných na stránkách města měl být za každý pokácený strom vysazen nový
ve vzdálenosti do 2 metrů od původního. Tady bych chtěla upozornit na skutečnost, že v ulici
Máchova před křížením s ulicí Bezručova byly vykáceny 4 stromy, japonská třešeň a dle mého tři
javory. Místo těchto stromů zůstalo prázdné a ani v jejich blízkosti nové nejsou vysazeny. Chtěla bych
se zeptat, jak byly tyto stromy poškozeny a proč místo nich nebyly vysazeny nové?
Odpověď: Dle Vašeho upřesnění se jedná o pozemek parcel.č. 661/22 v k.ú. Hranice, na kterém se dle
dokumentace „Výsadba a ošetření dřevin v Hranicích“, jedná o stromy č. 189, 190, 191, 192. Druhově
jde o 3 ks javorů mléč a 1 ks třešně pilovité.
V dokumentaci „Výsadba a ošetření dřevin v Hranicích“ jsou uvedeny následující důvody kácení
těchto stromů: redukovanost javorů, přítomnost dutin v kosterních větvích, přetíženost větví. U stromu
třešeň pilovitá není důvod kácení uveden. Náhradní výsadba za celkem 5 vykácených stromů v ulici
Máchova byla provedena v oblasti křížení ulic Mlýnská a Křížkovského v Hranicích a to v počtu 5 ks
jeřábu prostředního.
Důvodem zpětného nevysazení v blízkosti pokáceného stromu, v dané oblasti, je výskyt vedení
plynovodu – STL a NTL. V případě, že by stromy nebyly odstraněny v rámci akce „Výsadba a
ošetření dřevin v Hranicích“, došlo by k jejich odstranění v rámci rekonstrukce plynovodu v dané
oblasti správcem dotčené sítě.
Vzhledem ke stáří plynovodu se uvažuje o jeho rekonstrukci cca do 6-ti let. Dle sdělení správce sítě je
nutné dodržet při vysazování stromů a okrasných dřevin vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany
od půdorysu plynovodu nebo přípojky. To platí i v případě stávajícího plynového vedení. Při výsadbě
stromů musí být vzájemná vzdálenost vnějšího povrchu sítě nebo ochranné konstrukce volena tak, aby
nedošlo k vzájemnému ohrožení provozu plynárenské sítě a vegetačních podmínek stromů.
Pokud by se měla výsadba provést ve stejné oblasti, stromy by musely být vysazeny v ochranném
pásmu plynovodu, místy přímo na plynovodu STL. Celková šířka travnatého pásu je cca 3,8 m,
nízkotlak (NTL) vede cca 0,5 m od chodníku a středotlak (STL) vede cca 1,5 m od cesty. Není tedy
možné umístit stromy v travnatém pásu buď blíže k chodníku, nebo blíže k cestě, což by stejně bylo
do budoucna nevhodné z dopravního hlediska (šířka koruny a nároky kořenového systému).
Dle vyjádření správce plynovodu bude jeho rekonstrukce provedena cca do šesti let. V případě, že by
v rámci rekonstrukce mělo dojít také ke změně trasy, která by umožňovala výsadbu nových stromů,
byly poté stromy menšího vzrůstu do lokality vysazeny.

II. dotaz: Mohu jako občan Hranic nahlédnout do zadávací dokumentace této dotace, i do posudků k
jednotlivým stromům?
Odpověď: Do dokumentace můžete nahlédnout po domluvě s Ing. Sedlářovou, tel. 581 828 343, 3.
patro MěÚ Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí.
III. dotaz: Dále bych se chtěla zeptat, i když to zřejmě úplně nepřísluší do činnosti komise životního
prostředí, zda není v této lokalitě plánována výstavba parkoviště v místě současného zeleného pásu.
To, že se zde nevysadily nové stromy, ve mně tuto myšlenku vyvolává.
Odpověď: Dle sdělení Odboru správy majetku se s výstavbou parkovacích stání v této lokalitě
v současné době neuvažuje. Tato stavba není zařazena do návrhu rozpočtu, ani zásobníku investičních
akcí města, s jejichž realizací se uvažuje do roku 2017. V letošním a příštím roce je
plánována výstavba parkovacích stání zejména na sídlištích, kde je situace kritická.

S pozdravem
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