Městský úřad Uherské Hradiště
Tajemník

Kácení dřevin na pozemku parc. č. 2088/1 v k.ú. Mařatice
Žádost o informace:
Dobrý den,
rád bych se zeptal ohledně parcely 2088/1 k.ú. Mařatice (pozemek sousedící s nemovitostí U Moravy 915,
UH vlastněný Městem Uherské Hradiště). V uplynulých dnech pozemek prošel notným kácením, rád bych
se zeptal dle zákona č.106/1999 sb., kdo byl vykonavatel kácení, jaký je jeho účel a záměr a kdo kácení
schválil. Zbylé dřeviny jsou označeny oranžovou barvou a bojíme se, že i ty budou odstraněny. Proklestění
pozemku obnažilo pletivový plot a na základě zkušeností se obáváme o záměrné ničení plotu, jelikož tato
přírodní bariéra již není na místě. Další možnou obavou je změna využití pozemku na parkování.
Odpověď:
Vážený pane,
k Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze
dne 08.02.2021 týkající se kácení dřevin na pozemku parc. č. 2088/1 v k.ú. Mařatice Vám sděluji
následující:
Na uvedeném pozemku parc. č. 2088/1, jehož vlastníkem je město Uherské Hradiště, proběhla probírka
porostů. Důvodem pro její provedení bylo zejména odstranění náletových dřevin, jejichž ořezy byly
každoročně prováděny tak, aby nezasahovaly do průjezdného profilu místní komunikace. V koncové části
pozemku (ve směru na Jarošov) byly rovněž odstraněny porosty z ochranného pásma vzdušného vedení
elektrické energie. Významným důvodem pro realizaci probírky bylo také zajištění zdárného růstu těch
dřevin, které byly na tomto pozemku ponechány, protože mají dobrou perspektivu dalšího rozvoje (jedná se
o dřeviny, které jsou v dobrém zdravotním stavu a v dostatečné vzdálenosti od komunikace).
Další kácení na této parcele není plánováno, barevně byly označeny stromy a keře, které na parcele měly
být ponechány. Tento způsob značení není příliš běžný, ale zástupce firmy HRATES a.s., který značení
prováděl, se tak rozhodl z toho důvodu, že bylo mnohem snazší označit mohutnější kmeny ponechávaných
dřevin než odstraňované náletové křoviny.
Co se týče legislativy, tak probírka dřevin v tomto rozsahu nepodléhá povinnosti vydání rozhodnutí o
povolení kácení dle zákona č. 114/1992 Sb., protože se nejednalo o plošnou likvidaci zapojených porostů,
ani o kácení vzrostlých dřevin s obvodem kmene nad 80 cm ve výšce 1,3 m nad zemí. Probírka byla
provedena z pěstebních důvodů v režimu běžné údržby městské zeleně. Nejednalo se tedy o úpravu
pozemku za účelem parkování a vzhledem k ponechaným dřevinám ani nepředpokládáme takové využití
pozemku.
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