
 

 

 
 

 

INFORMACE ZA OBDOBÍ 1. 1. 2021– 31. 12. 2021 

 

KÁCENÍ STROMŮ: z důvodu/ na základě   
 
 

CELKEM*  

a) na základě 
povolení orgánu 
ochrany přírody 
(§8 odst.1 zák. č. 
114/1992 Sb.) 

b) po předchozím 
oznámení 
správnímu 
orgánu (pěstební 
nebo zdravotní 
důvody, §8 odst. 2 
zák. č. 114/1992 
Sb.) 

c) bezprostřední 
ohrožení s 
následným 
oznámením 
správnímu 
orgánu (§8 odst. 4 
zák. č. 114/1992 
Sb.) 

d) z důvodu 
stavebního   
záměru (§8 odst. 6 
zák. č. 114/1992 
Sb.) 

e) jiný důvod 
(uveďte v komentáři) 

počet pokácených stromů v 
období1.1.2021-31.12.2021 
 

      
926 ks 

  

VÝSADBA STROMŮ**: skutečně realizované výsadby celkem v období 1. 1. 2021 - 31.12.2021  
(tj. stromy vysázené jako uložená náhradní výsadba + stromy vysázené v jiných režimech) 

počet vysázených stromů 
 

jako součást silniční vegetace v místě kácení, obnova/dosadba 
stávajícího stromořadí, výsadba nového stromořadí 

 na jiných místech než u silnic (tj. na jiných místech, než se 
kácelo) 

  
 
                            1 236 ks 

 
                
                               102 ks 

místo pro dodatečný komentář 
 
 
 
 
 

 

* pokud nevedete evidenci podle důvodů a) - e), uveďte pouze celkový počet pokácených stromů 
** pokud považujete za vhodné uvést také údaje o vysázených keřích (např. pokud jde o adekvátní náhradní výsadbu nebo zásadní doplnění silniční vegetace, učiňte tak ve zvláštním 
komentáři) 
*** povinný údaj                   

              
 
 
Datum a podpis odpovědné osoby*** Ing JAN 

RŮŽIČKA

Digitálně 
podepsal Ing JAN 
RŮŽIČKA 
Datum: 
2022.10.26 
13:21:24 +02'00'



 

 

 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6                    
datová schránka:  bdnkk7w                                                                 bankovní spojení:                                                                                            
tel.: + 420 484 809 111                            IČ: 70946078                       KB Liberec, a.s                                          

e-mail:   posta@ksslk.cz                          DIČ: CZ70946078               19-

7963780267/0100                                                                                                                                                                                                             

 

Informace o zpracování Vašich osobních údajů u Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace jsou 

dostupné na webové stránce  www.ksslk.cz  v sekci Informace GDPR. 

                                 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Váš dopis značky/dne  Naše značka   Datum  Vyřizuje            Telefon  

   13. 10. 2022                              KSSLK/11425/2022                    26. 10. 2022                Ing. Eva Ursíny               484 809 

113 

 

         

 

Žádost o poskytnutí informací podle zák. č 123/1998 Sb., o právu na informace  

o životním prostředí – odpověď povinné osoby 

 

 

E-mailem ze dne 19. 10. 2022 jste požádali o poskytnutí informací na základě zákona 
č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění.  
Požadované odpovědi na dotazy Vám poskytujeme ve formě vyplněné tabulky dle přiloženého 
vzoru. Údaje se týkají období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. 

 

Krajská správa silnic Libereckého kraje se snaží o co nejšetrnější přístup k silniční vegetaci za 
současného respektování zájmů ochrany přírody a krajiny s tím, že ke kácení dřevin dochází 
(i v minulém období docházelo) pouze tehdy, pokud dřeviny narušovaly silniční bezpečnost 
a plynulost dopravního provozu. 
 

 

S pozdravem 

 

                                                                                  

Ing. Jan Růžička, ředitel  

                                                      

Krajská správa silnic Libereckého kraje,                                                                                 
příspěvková organizace                                     

Arnika – Centrum pro podporu občanů 

Dělnická 13 

170 00 Praha 7 

ID dat.schránky: 3zhki2e 

e-mail: martina.valaskova@arnika.org 

Ing JAN 
RŮŽIČKA

Digitálně podepsal 
Ing JAN RŮŽIČKA 
Datum: 2022.10.26 
11:37:25 +02'00'
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