INFORMACE ZA OBDOBÍ 1. 1. 2020– 31. 12. 2020
KÁCENÍ STROMŮ:

Počet pokácených
stromů v období
1. 1. 2020 - 31. 12.
2020

a) závažné důvody
dle §8 odst.1 zák.
č. 114/1992 Sb.
na základě
povolení
správního orgánu

ve vegetačním
období (1. 4. - 30.
9.)

v období
vegetačního klidu
(1. 11. - 31. 3.)
Plánovaný počet stromů ke kácení pro
rok 2021

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

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

d) stavební záměr
dle §8 odst. 6 zák.
č. 114/1992 Sb.
na základě
závazného
stanoviska
správního orgánu

e) jiný důvod
např. dle §8 odst.3
zák. č. 114/1992 Sb.
(podměrečné
stromy, které nejsou
součástí VKP,
stromořadí ani
náhradní výsadby)

Celkem* (ks)

8

---

1

---

---

1627

---

---

4

---

1631

156

---

15

---

171

---

VÝSADBA STROMŮ*:

9

počet stromů
Náhradní výsadby uložené správním orgánem v období
1. 1. 2020 - 31. 12. 2020
jako součást silniční vegetace v místě
kácení

573

na jiných místech
než, kde se kácelo

87

Skutečně realizované výsadby celkem v období
1. 1. 2020 - 31. 12. 2020
(tj. stromy vysázené jako uložená náhradní výsadba + stromy
vysázené v jiných režimech)
jako součást silniční vegetace v místě
na jiných místech
kácení, obnova/dosadba stávajícího
než u silnic
stromořadí, výsadba nového stromořadí

1549

95

* 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**:

Bc. Radek
Šíma

Digitálně podepsal
Bc. Radek Šíma
Datum: 2021.08.06
09:30:30 +02'00'

ARNIKA
Centrum pro podporu občanů
Dělnická 13
170 00 Praha 7

váš dopis zn.:
ze dne:
naše zn.:

11504/21/SÚSPK-P

vyřizuje:

Kateřina Čakarovová

tel.:

778 401 326

e-mail:
datum:

Katerina.cakarovova@suspk.eu
6. 8. 2021

Odesláno emailem: martina.valaskova@arnika.org

Poskytnutí informací dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí,
v platném znění

Dobrý den,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací o kácení a výsadbě stromů podél pozemních komunikací
na pozemcích v naší správě za rok 2020 Vám v příloze zasíláme vyplněnou tabulku s požadovanými
číselnými údaji.
Jako doplnění údajů uvedených v tabulce uvádíme, že naše organizace vysadila v roce 2020 v rámci
uložené náhradní výsadby 70 ks keřů jako součást silniční vegetace a v roce 2020 bylo naší organizaci
uloženo vysadit taktéž jako součást silniční vegetace, v místě kácení dřevin, 135 ks keřů.
Se srdečnými pozdravy
podepsal
Bc. Radek Digitálně
Bc. Radek Šíma
Datum: 2021.08.06
Šíma
09:24:15 +02'00'

Bc. Radek Šíma
provozní ředitel
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Zapsaná v OR vedeném KS v Plzni

Pracoviště:

Tel.: +420 377 172 101

oddíl Pr, vložka č. 737

Koterovská 162

E-mail: posta@suspk.eu

IČ: 72053119

326 00 Plzeň

DIČ: CZ72053119

