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Č.j. ObÚ/Trš/ 549/13-Ch                                                                    Tršice, dne 19.6.2013 
 
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Marie Chaloupková 
Oprávněná úřední osoba k podpisu: Leona Stejskalová 
 
 

INFORMACE  
pro občany 

 
Obecní úřad Tršice, se sídlem 783 57 Tršice 50 jako věcně a místně příslušný orgán 

ochrany přírody dle § 109 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a §76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů -dále jen „zákon o ochraně přírody“ Vás tímto  

 
informuje, 

 
že  dne 11.6.2013 pod č.j. ObÚ/Trš/549/13-Ch byla podaná Správou silnic Olomouckého 
kraje v Olomouc, Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc-Hodolany žádost o kácení dřevin   
„Kaštanové aleje“  ( 64 ks jírovce maďal, 2ks trnovníku akát, 1 ks jasanu ztepilého a 4 
ks javoru klen) na pozemku p.č. 1238- ost. plocha- silnice, podél obou stran komunikace 
III tř. v délce cca 208,0 m a v délce cca 276,0 m v k.ú. Tršice a obci Tršice a zahájeno 
v dané věci správní  řízení.  
 
Kácení dřevin je odůvodněno havarijním stavem stromů, rizikovými faktory ( pády kosterních 
větví, tlakové vidlice,  hniloba kosterních větví a kmenů, omezený kořenový prostor-asfaltový 
povrch atd.). Z uvedených faktorů  se jedná o vyplývající ohrožení bezpečnosti v prostoru pod 
korunami stromu se  pohybujících osob, tak dopravních prostředků jak osobní, tak i hromadné 
dopravy), jak je uvedeno  v předloženém znaleckém posudku vypracovaném k datu 17.1.2013 
Ing. Tomášem Badalem, Malinovského 662/5, 683 23 Ivanovice na Hané, znalcem v oboru 
ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací pozemky ( mimo stavebních), porosty 
(včetně lesních), škody na porostech, zeleň mimo les, reprodukční materiál  lesních dřevin a 
v oboru lesní hospodářství, odvětví myslivost a odvětví dříví-těžba. 
 
 
        Obecní úřad Tršice 
         Leona Stejskalová 
        starostka obce Tršice 
 
Tato informace bude vyvěšena na úřední desce obce Tršice a zveřejněna též způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.  
 
Vyvěšeno dne:    ………………………… 


