Městský úřad Kryry
p. Brda

Hlavní1
439 81 Kryry

V Kryrech dne 10.9.2018

žádost o doplnění informací souvisejících se žádostí o poskytnutí informace
dle zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě poskytnutí informace dle zákona č.1,06hggg Sb. ze dne 3.8.2018 (žádost podána
25,7.2018|, Vás Žádám o doPlnění odpovědí na následujícíotázky souvisejícís předmětnou
žádostí,
které vYvstalY na základě VaŠeho dopisu (odpovědi na žádost). Tyto ínformace požadujijako

zastupitel pro občany žijícívkomenského ulici, kde byly lípy pokáceny,

Otázky:
V odPovědi na Žádost, resP. v Posudku je uvedeno, že bylo provedeno místníšetření,proto
se Ptáme, kdo bYl ÚČasten místního šetření, kdy bylo provedeno a současně žádáme
o
poskytnutí kopie zápisu z místníhošetření.
2.

V odPovědi na Žádost, resP. V posudku je uvedeno, že stromy byly silně staticky
narušené,
jakým zPŮsobem bYlo dospěno k tomuto názoru a současně v posudkuje
dále uvedeno, že
stromy byly různéhostaří, jak k tomuto názoru bylo dospěno?

3,

V odPovědi na Žádost, resP, v posudku

je uvedeno, že kácení, resp. posouzení zdraví
řad občanůkvůli bezpečnosti, lze poskytnou kopii žádosti o
kácení, popř. žádosti o prověření zdravítěchto stromů.

stromŮ bYlo PoPtáváno

z

4,

V odPovědi na Žádost, resp. v posudku je pojednáváno o perspektivě stromů,
lze prosím
uvéstjakým způsobem byla tato perspektiva posuzována.

5.

V odPovědi na Žádost, resp. v posudku je pojednáno o silném narušení stromů.
Jak se
zjiŠťuje,resP. jak byla zjiŠtěnasilná narušenost, jak hluboko měly stromy kořeny jak

tVto
6.

kořeny

a
byly
zkoumány,

v odpovědi na žádost, resp. v posudku je pojednáno o náhradě pokácených stromů,
v souvislosti s perspektivou již pokácených stromů zajímá občany, jak je
dlouhá
perspektiva nově vysázených stromů?

7.

V odPovědi na Žádost, resp. v posudku je uvedeno, že stromy byly neodborně ošetřovány,
na základě toho se obČanédotazují, kdo neodborně stromy stříhal/ořezával/prořezával, na
základě, jaké metodiky a kdo má či měl uvedené neodborné zásahy na starost. Dále také,
proČ stromy nebyly dostatečně ošetřovány, a proč byly prováděny zásahy na stromech v
na

prosto

nevhodném

je

období,

8.

v odpovědi

9,

Jaká byla odhadnutá cena vzrostlých stromů dle znaleckého posudku.

na žádost, resp.

v

posudku

uvedeno,

že koruny

stromů by|y

poruŠeny/naruŠenyv dŮsledky jízdy vysokých nákladních vozů po Komenského ulici.
Občanése dotazují, jaké vysoká nákladní auta touto ulicí pravidelně jezdí, popř. kde se
přiŠlona to, Že tato imaginární nákladní auta na silnici Komenského vůbec jezdí?

10. Kolik stály náhradnídřeviny

Předem děkuji za zodpovězení výše uvedených otázek.

Hlavní 1
439 8L Kryry

Město Kryry

tel.: 415 216 054

Kryry 25.9,2018

Naše značka:1338/2018

Žádost o doplnění informací dle zák.10611999 Sb.

K bodu l. Již v minulé odpovědi

jste obdržel protokol o Posouzení zdravotního
stavu lip v uličnímstromořadí v Kryrech, Komenského ulice od soudního zna|ce
v oboru dendrologie, ve kterém znalec odpovídá na Vaši otázkuhned v úvodní
první větě. Se znalcem se místního šetřeníúčastnilp. místostarosta Vojtěch

Michálek.

K bodu

2. Tuto informaci Vám může,vzhledem k odbornosti, poskynout pouze
soudní znaIec, ktery prováděl místníšetření.

K bodu

3. Vzhledem k tomu, že stav stromů v Komenského ulici byl předmětem
několika žádostí od občanův Komenského ulici, ať písemných nebo ústnícha byl

projednáván v komisi VP aŽP, znichžjste v minulÓsti při předkládání zpráv o
činnosti komise VP a ŽP obdržel, jako zastupitel, kompletní kopie těchto zápisů a
byl jste u projednávání těchto zpráv v zastupitelstvu:
2I. l0. 2015 - hlasoval jste pro - souhlasíte s předloženou zprávou arozhodnutím
komise města Kryry a nikdy jste neměl k této problematice připomínky
26. I0. 2016 - hlasoval jste pro - souhlasíte s předloženou zprávou komise a
projednávanými body zétpisu a neměi jste k projednávaným bodům žádnévýhrady
25. l0. 2017 - hlasoval jste pro - souhlasíte s předloženou zprávou komise a
projednávanými body zápisu a neměl jste k projednávaným bodům žádnévýhrady
25. 4.2018 - hlasoval jste pro - souhlasíte s předloženou zprávou komise a
projednávanými body zápisu a neměl jste k projednávanym bodům žádnévýhrady
Prosím poskytněte občanůminformaci z podkladů, které Vám byly již v minulosti
zaslány a které máte určitě k dispozici.

K bodu

4) Tuto informaci Vám vzhledem k odbornosti můžeposkytnout pouze

soudní znalec.
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K bodu

5) Tuto informaci Vám můžeposkytnout vzhledem k odbornosti soudní
znalec. ZasíIám foto poškozených stromů.

6) Tato informace Vám byla již sdělena v rámci zaslaného posudku
soudního znalce abyla součástíposudku.

K bodu

K bodu

7) Volně rostoucí stromy běžně ošetřovány nejsou, pouze jsou prováděny
zásahy po bouřích a větrných smrštích, které se přes naši oblast v minulosti
přehnaly (průměrně to bývá 3x roěně) ato vždy odstraněním prasklých nebo
suchých větví. Prováděli je zaměstnanci města jako odstranění kalamitních situací
a z bezpečnostních důvodů.

K bodu

8) Tuto informaci vzhledem k odbornosti poskytl znalecve znaleckém
posudku. O zbylé části, kdy se jaká vysoká vozidla v této ulici projížďějí- musí
vědět občané,I<teřítam žilí.

K bodu

9) Vzhledem k silnému narušenídřevní hmoty, u kmene lip, byla
stanovena částkou zapalivové dřevo, kterou jste rovněž schvaloval.
Informace o množstvíprodaného palivového dřeva a stavu na skládce Vám byla
poskytnuta v předešlé Vašížádosti z července 2018.

K bodu

10) Náhradní dřeviny, které byly vysázenyjako kompenzace zapokácené
stromy byly zapěstované stromy o velikosti I0lI2 -350 a stály 38 823,- Kč.

Dáváme Vám uvedené na vědomí a jsme s pozdravem
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