Kaštanová alej v Tršicích (kraj Olomoucký)
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První věrohodná písemná zpráva o tehdejší vesnici pochází až z druhé poloviny 13.století. Od Zákřova
se do Tršic přichází starou kaštanovou alejí, která tam prý už neměla být. Do ankety Alej roku 2013 ji
nominovala Vladimíra Kuncová, která napsala: „ Jsou to asi její poslední fotky před vykácením“.
V červenci roku 2007 obdržel ObÚ žádost od SS OLK na vykácení aleje. SSOLK je majitelem pozemku.
Odbor ŽP obce si bytí či nebytí tak významného krajinného prvku nedovolil posuzovat sám a proto
vyvolal jednání na zastupitelstvu. Zastupitelstvo a odbor ŽP oslovili SSOLK aby objasnila důvod kácení.
SSOK si nechalo zpracovat studii AOPK. Tam se mapovala situace, poukazovalo na dřívější zdravotní a
stabilizační řezy a na závěr bylo uvedeno „stromořadí se nachází ve fázi počátečního rozpadu.
Je nutno zajistit bezpečnost stromů a zároveň funkci VKP. Doporučujeme provést postupnou obnovu
stromořadí podle zdravotního stavu jednotlivých částí a finančních možností vlastníka pozemku!
Odbor ŽP tuto zprávu vzal na vědomí a rozhodl takto: alej je nedílnou součástí Tršic a musí být
zachována. Jsme si vědomi jejího stavu a proto vlastník bude dostávat každoročně povolení ke kácení
nevyhovujících stromů, ale pod podmínkou náhradní výsadby. Nadále musí o stromy pečovat a
postarat se každoročně o výsadbu stromů nových. Občani byli vyzváni k diskusi na toto téma (ved.
Odboru ŽP Jan Březovský, Tršický zpravodaj říjen 2007)

V červnu 2013 Obecní úřad v Tršicích informoval občany o podání žádosti ke kácení – opět ze strany
SSOK. „Kácení dřevin je odůvodněno havarijním stavem stromů, rizikovými faktory (pády kosterních
větví, tlakové vidlice, hniloba kosterních větví a kmenů, omezený kořenový prostor-asfaltový povrch
atd.). Z uvedených faktorů se jedná o ohrožení bezpečnosti v prostoru pod korunami stromů jak
ze strany pohybujících se osob, tak dopravních prostředků osobní i hromadné dopravy), jak je
uvedeno v předloženém znaleckém posudku.“
V listopadu 2013 obdržela Arnika na svůj dotaz z odboru ŽP odpověď, že správní řízení v této věci bylo
zastaveno.
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