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Dílčí stanovisko k podané petici

Vážený

, petiční výbore, petenti,

dne 27. 8. 2018 byla na Městský úřad v Dubí doručena písemnost, kterou doplňujete svou
předcházející petici o některé otázky včetně toho, aby s odkazem na zákon o obcích č.
128/2000 Sb., byla petice projednána na nejbližším zasedání zastupitelstva města.
Poukazujete na skutečnost, že Město Dubí samo sebe žádá o vykácení dřevin.
Město Dubí je majitelem pozemku i dřevin na tomto pozemku rostoucích, ale ve své
samosprávné působnosti se nemůže svévolně rozhodnout a stromy skácet. Město Dubí
(samospráva) musí tedy požádat městský úřad (státní správa v přenesené působnosti) o vydání
rozhodnutí.
Úředník, který v přenesené působnosti vydává zmíněné rozhodnutí, je osobou znalou a
kompetentní toto rozhodnutí vydat, vždy po provedeném místním šetření a zadokumentování
situace.
Přihlédli jsme k Vaší žádosti a objednali si dendrologa, aby situaci objektivně
zhodnotil, zadokumentoval a vypracoval posudek s cílem, zajistit nezpochybnitelný postup
města, popřípadě, aby byly vzaty dodatečně do úvahy nové skutečnosti tak, aby zásah byl co
nejšetrnější vůči životnímu prostředí a občanům. Posudek, který byl vypracován, Vám
zasílám v příloze tohoto dokumentu.
Vaší žádosti o projednání petice na zastupitelstvu města jsme vyhověli a s peticí bylo
31. zastupitelstvo města seznámeno. Tohoto zasedání se účastnili i členové petičního výboru,
kterým byl předložena projektová dokumentace a posudek. Ing. Panchartek vysvětlil, proč je
nutné komunikaci rozšířit, proč byla snížena nivelita vozovky a jaké další právní normy
(ČSN) nás nutí k dodržení rádiusu po obvodu parku. Zastupitelé a členové výboru byli dále
ujištěni, že v této věci bylo uděláno maximum pro zachování dřevin. Proto došlo v projektu

ještě k dodatečné změně vedení chodníku, tak aby nebyl narušen kořenový systém stromů
z druhé strany směrem k chodníku. Náhradní výsadba bude zajištěna. Pokud to bude možné,
tak se provede v tomto parku.

STANOVISKO
Na základě vypracovaného dendrologického posudku bude provedeno skácení vzrostlé
lípy označované v projektové dokumentaci č. 1, neboť strom je z hlediska provozní
bezpečnosti neperspektivní a riziko selhání v horizontu několika let je oproti jeho společenské
a ekologické hodnotě neúměrné.
U ostatních stromů (označených v posudku) bude provedeno sledování, bude proveden
zdravotní případně bezpečnostní řez a úprava podjezdové výšky.

S pozdravem
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Mgr. Radek Kindl v.r.
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