
Odpověď na ţádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím. 

 

Ţádost o poskytnutí informace (podána dne 28. 2. 2012) na PMŠ: 

 
- Bude se v roce 2012 pokračovat v kácení zeleně v parku vytýčené ul. Havlíčkova, 

ul, okruţní, Husovo nám. a hradbami?  Pokud ano v jaké míře? 

- Chtěl bych se seznámit s nějakou odbornou (aktuální) zprávou o stavu zeleně ve 

městě Šumperk. Kde bych jí mohl získat? 

- Jsou ve městě určeny stromy (na veřejných prostranstvích) u kterých je prováděna 

pravidelná, odborná údrţba pro zachování co nejlepšího stavu těchto stromů pro 

další generace (nemyslím prořezávku suchých větví , ale stromy pod dohledem 

odborníka = včasné zachycení hniloby, dřevokazných hub apod.) ? Pokud ano o 

jaké stromy se jedná ? 

- Existuje seznam „vzrostlých“ stromů u kterých je rozhodnuto (z důvodu jejich stáří 

nebo kondice), ţe nemá cenu investovat do jejich údrţby a v případě zjištění 

havarijní události (např. pád větve apod.) budou pokáceny ? 

- Existuje plán omlazování zeleně města Šumperk? Pokud ano , jak se s ním mohu 

seznámit? 

- Od jaké velikosti stromu musí být k pokácení vydáno rozhodnutí nebo schválení.  

Pokud se jedná o strom na veřejném místě v Šumperku, kde jsou tato rozhodnutí 

uloţena. 
 

Poskytnutá informace (odeslána dne 29. 2. 2012): 

 

Otázka č. 1 : 

- Kácení ve Vámi uvedené lokalitě bude pokračovat, a to ve smyslu odstranění pouze 

stromů, na něţ bylo vydáno rozhodnutí číslo jednací 86711/2011 ze dne 1.9.2011. Dle 

tohoto rozhodnutí zbývá jiţ jen odstranit 1 ks lípy srdčité.  

Otázka č. 2 : 

- Kaţdoročně vychází stručná zpráva v ročence města Šumperka. Pokud je jakýkoliv dotaz 

na konkrétní problematiku, je moţno získat odpověď formou osobní návštěvy na PMŠ, 

a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk, či zasláním dotazu elektronickou poštou na adresu 

damiancik@pms-spk.cz, technik veřejné zeleně dotazy zodpoví v řádném termínu. 

Otázka č. 3: 

- Údrţba vzrostlých stromů probíhá dle aktuálních potřeb jednotlivých stromů na základě 

pravidelných prohlídek technikem veřejné zeleně, případně na základě upozornění 

občanů města Šumperka. Pokud se jedná o vzrostlé stromy výjimečného charakteru 

s podezřením na zhoršení jejich kondice, pak je v takovémto případě zadán poţadavek 

soudnímu znalci v oboru dendrologie na zpracování odborného posouzení na stav 

takového jedince s doporučením řešení stavu a následně jeho provedení. Na jednotlivé 

významnější stromy v hlavních parcích města Šumperka a aleje ve městě Šumperku jsou 

odborným dendrologem zpracovány postupy údrţby a jsou prováděny specializovanými 

arboristy.Stejný postup bude zvolen i na nových výsadbách většího rozsahu typu aleje na 

ulici Jiřího z Poděbrad a aleje na Třídě 17. Listopadu. 

Otázka č. 4: 
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- Takovýto seznam neexistuje, neboť by jeho součástí musely být veškeré stromy v pasportu 

zeleně na území města Šumperka. Stromy jsou tedy průběţně kontrolovány a dle aktuálně 

zjištěných skutečností je přistupováno k jejich případnému ošetření ve smyslu zákona 

114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 

Otázka č. 5: 

- Plány na omlazování zeleně na jednotlivé lokality města Šumperka jsou průběţně 

zpracovávány, jsou uloţeny na PMŠ, a.s. Slovanská 21, 787 01 Šumperk a je moţno do 

nich nahlédnout formou osobní návštěvy technika veřejné zeleně po předchozí domluvě 

na tel. 602564107. 

Otázka č. 6: 

- Problematiku kácení dřevin mimo les řeší detailně zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny. Rozhodnutí, na jejichţ základě je nakládáno se stromy na veřejných 

místech jsou vydávána orgánem ochrany přírody, odborem ţivotního prostředí, MěÚ 

Šumperk, kde jsou také uloţena. Uloţeny je má taktéţ pověřený správce veřejné zeleně, 

jenţ po nabytí právní moci na základě těchto rozhodnutí koná. 

 


