IČ: 69000948
www.chopos.cz
právní statut: svazek obcí (771)
Chotýšany 54
Chotýšany
257 28

ID datové
schránky:c5n4gyv

Vyřizuje: Ing. Miroslav Kratochvíl, manažer

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s. Příbram
č. ú. 2036 - 320 495 399 / 0800

Ing. Petr Krupička
Vranov 3
257 22 Čerčany

Věc: Vyjádření k žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážený pane inženýre,
k Vaší žádosti ze dne 17. 4. 2020 Vám poskytujeme následující informace:
Dotaz č. 1:
Proč byly pokáceny stromy na pozemku č. parc. 2176/9 v k. ú. Vranov u Čerčan?
Odpověď:
Stromy byly pokáceny z důvodu toho, že stály v přímé trase výstavby vodovodu, jejich
kořenový systém byl v mělké vrstvě navážky a nebylo možné zabránit při mělkém výkopu
jejich poškození. Do poslední chvíle jsme chtěli stromy v místě zachovat, ale provedené
výkopové práce by měly za následek jejich budoucí usychání či vývrat. V hrázi rybníku nebylo
možné provést hlubší výkop pro vodovodní potrubí, pouze do hloubky cca 1 m. Ze stejného
důvodu nebylo možné vést vodovod v jiné trase. Obec o jejich pokácení uvažovala již dříve,
protože stromy svými kořeny začaly poškozovat místní komunikaci. Nicméně výstavba
vodovodu to urychlila a obec nakonec dala pokyn k jejich pokácení.
Věřte, že i přes nevyhnutelnost definitivního řešení jsme se tímto několik dní zabývali
a hledali jiné varianty.
Dotaz č. 2:
Žádám o zaslání kopie povolení ke kácení stromů.
Odpověď:
Nebylo nutné pro kácení stromů požadovat povolení. Stromy ve výšce 130 cm nedosahovaly
parametrů, které by vyžadovaly povolení ke kácení.
Dotaz č. 3:
Žádám zaslání dendrologického průzkumu provedeného před povolením stavby vodovodu.
Odpověď:
Ze stejného důvodu, jak bylo odpovězeno v bodě č. 2, nebyl proveden dendrologický průzkum.
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