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Stanovisko k podané petici

Vážený

,

dne 21. 8. 2018 jste na Městském úřadu Dubí, podal petici ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb. o
právu petičním, kterou petiční výbor sestavil a nazval ji „Peticí za zamítnutí žádosti o
vykácení třech vzrostlých stromů (lípy) v k.ú. Drahůnky“.
Město Dubí, technický odbor zajišťuje rekonstrukci části místní komunikace Drahůnská a
výstavbu nových chodníků dle projektové dokumentace, a to plně v souladu s platnými ČSN.
Při projektování stavby nebylo řešeno případné kácení dřevin rostoucích v zájmovém
prostoru.
V průběhu stavebních prací investor (Město Dubí) zjistil, že při odtěžení podkladních vrstev
komunikace, by mohlo dojít k narušení kořenového systému, a proto byla podána žádost o
povolení ke kácení 3 ks lip. V případě porušení kořenů by byla narušena stabilita dřevin a
mohlo by dojít k vývratu stromů, které by ohrozily zdraví, životy nebo majetek.
Až při samotném hloubení pracovní rýhy se ozřejmí, zda budou zasaženy kořeny a v jakém
rozsahu. Proto je nutné, aby investor měl povolení ke kácení, a to v případě nutnosti
odstranění dřevin, které by se staly nebezpečné. Město Dubí jako vlastník pozemku a dřevin
by neslo riziko, že při vývratu stromů může dojít ke zranění nebo i úmrtí osob pohybujících se
v daném prostoru, nebo i k poškození majetku (př.: automobilů).
Šetřením na místě po odtěžení podkladních vrstev je nyní již známo, že zásah techniky
v tělese komunikace nebyl tak razantní. Pouze došlo k odstranění slabých kořenů do průměru
5 cm. Nový chodník umístěný v travním porostu za lípami bude posunutý dále od dřevin.

Nyní se situace jeví tak, že navržené 3 ks lípy ke smýcení, zůstanou stát. Přesto je důležité,
aby investor měl možnost v případě nutnosti dřeviny pokácet.
Objevil se další problém, a to je lípa v zatáčce do ul. Příčná, kde byl odhalen a porušen
kořenový systém v daleko větší míře. V tomto prostoru došlo k odtěžení větší vrstvy podloží a
k výraznějšímu snížení původní nivelity terénu. Tato lípa bude muset být odstraněna, a proto
bude podaná další žádost o povolení ke kácení.
Město Dubí je si vědomo, že každé kácení dřevin je velice nepříznivý zásah a každý vzrostlý
zelený strom je velké plus pro životní prostředí a především pro obyvatele. Proto také
vysazujeme nové stromy, které až vyrostou, budou plnit jak ekologickou tak estetickou funkci
ve městě.

STANOVISKO
Na základě vyhodnocení požadavku občanů prostřednictvím petice a v souladu se zjištěnými
skutečnostmi z místního šetření budou ponechány 3 ks vzrostlých lip.

S pozdravem

………….…………………..
Mgr. Radek Kindl v.r.
tajemník

