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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Vážený pane Šloufe, 
zasíláme Vám odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informací vztahujících se ke kácení a  
výsadbě stromů v ulicích Petřínská, U Světovaru, Barákova a Sladovnická. 
 
1. Dojde ke kácení stromů v ulicích Petřínská, U Světovaru, Barákova a Sladovnická? 
Ke kácení během vegetačního klidu 2018 dojde v ulicích: 
Sladovnická – 3 ks jasanu – ev.č. 11, 30, 52 
U Světovaru – 2 ks jasanu – ev.č. 12, 37 
Petřínská -  5 ks jasanu – ev.č. 14, 15, 19 ,23, 26 
Barákova – 1 ks jasanu – ev.č. 41 
                 + 2 ks jeřábu a 1 ks lípy ev.č 23, 24, 25 
 
2. Kdo vyhotovil dendrologický posudek a kdo stromy označil? 
Dendrologický posudek na tyto stromy zpracován nebyl. Po celém městě jsou zavedeny 
kontroly provozní bezpečnosti, které provádí odborný pracovník za vlastníka pozemku (za 
Správu veřejného statku Ing. Kováříková) spolu s odborným pracovníkem příslušného 
městského obvodu (za ÚMO 2 OŽP  Ing. Nina Myslíkovu). Při kontrole provozní bezpečnosti 
se kontroluje zdravotní stav, vitalita, provozní bezpečnost stromů. V této lokalitě se prováděla 
kontrola provozní bezpečnosti postupně ve vegetační době 2018, neboť se připravovala výzva 
na tříleté období pro údržbu stromů s hlavovými řezy. Ke kácení byly určeny stromy se 

sníženou provozní bezpečností, tj. suché, s hnilobou kořenů, báze stromu, s dutinami, 

dřevokaznými houbami, takové, u kterých by mohlo dojít k porušení stability stromu. 
Stromy byly označeny Ing. Myslíkovou a zástupcem firmy, která bude stromy kácet (zároveň 
stromy pravidelně udržuje). Na stromy bylo vydáno rozhodnutí o povolení ke kácení, do 
kterého je možné na ÚMO 2 OŽP dveře č. 216 (nebo na SVSMP) nahlédnout. 
 
3. Kolik stromů bude pokáceno? 
V ulicích Sladovnická, U Světovaru, Petřínská, Barákova bude během vegetačního klidu 2018 
celkem pokáceno 14 ks dřevin, na které bylo vydáno rozhodnutí o povolení kácení. Je však 
možné, že se během vegetačního klidu zjistí zhoršený zdravotní stav či snížená provozní 
bezpečnost ještě u dalších dřevin.  
 
4. Budou na jejich místo vysazeny stromy nové, kdy a jaké? 
Na tuto odpověď nyní nemohu přesně odpovědět. Náš cíl je dřeviny do ulic vracet co nejdříve. 
V tuto chvíli se na úrovni vedení ÚMO 2 a SVSMP řeší, jak budeme ve výše uvedených ulicích 
s výměnou stromořadí postupovat, neboť je řada dřevin v kolizi se sítěmi a jejich ochrannými 
pásmy, navíc dřeviny budou provozně nebezpečné čím dál víc a rychleji (sesazením korun 
došlo k významnému zásahu do zdraví a vitality stromu, došlo k velkému řezu, kterým proniká 



do dřevin infekce, došlo k oslabení jedinců, k oslabení dochází i každoročním řezem letorostů, 
navíc přibývá stresu z vnějšího okolí – klimatické změny /sucho/, vyšší doprava /urážení hlav 
stromům nákladními automobily, přejezdy automobily v kořenovém systému stromu/. Výsadba 
celých stromořadí (např. v blocích) je ekonomicky výhodnější i esteticky hodnotnější než 
výsadba jednotlivých dřevin do mezer po kácených dřevinách, ale když se nekácí jednorázově, 
nýbrž výběrem provozně nebezpečných jedinců, je mezi výsadbou a kácením dlouhá prodleva, 
což není dobré.  
Až dojde ke shodě mezi ÚMO 2, SVSMP případně správci sítí, budu Vás o plánované výsadbě 
informovat.  
Druh dřevin bude volen s ohledem na velikost ulic a na to, aby na dřevinách nemusel být 
v budoucnu prováděn hlavový řez.  
 
Pro  informaci: 
Barákova – kolize v místech s kácenými stromy s vodovodem, vodovodem a kanalizací 
Petřínská – kolize v místech s kácenými stromy s kanalizací 
U Světovaru - kolize v místech s kácenými stromy s telefonem, kanalizací a vodovodem 
Sladovnická - kolize v místech s kácenými stromy s vodovodem, vodovodem a plynem 
 
Plynárny nechávají kácet stromy na plynu i v jeho ochranném pásmu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            Ing. Nina Myslíková 

referent státní správy a samosprávy  

         
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha:  
Fotografie dřeviny kácené v ulici Sladovnická – mechanické poškození dřeviny do výšky 1 m, 
otevřená dutina u báze kmene s hnilobou kmene a zasahující do kořenového systém 


