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Člen IUCN, nositel ocenění OSN-UNEP GLOBAL 500
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Vyjádření ke správnímu řízení č.j.: ŽP/81/2017-3
Dne 19.1. 2017 jsme se přihlásili ke správnímu řízení č.j.: ŽP/81/2017-3 ve věci povolení kácení
lípy na pozemku p.č. 366/2, k.ú. Sedlec u Votic. Následně se náš zástupce Mg. Ondřej Pašek
účastnil místního šetření dne 1.2.2017, na kterém sdělil ke kácení odmítavé stanovisko OS ČSOP
Benešov.
Toto stanovisko podrobně zdůvodňujeme:
Zdravotní stav stromu je dobrý. Strom nevykazuje známky houbových chorob ani nadměrného
prosychání větví, kořenové náběhy vykazují drobná poškození bez viditelných hnilobných procesů.
V kosterních větvích se nachází menší množství vstupů do dutin jako důsledek ořezu větví nebo
činnosti ptáků. Dva vstupy orientované směrem vzhůru jsou zakryté jednoduchými prkennými
stříškami. O strom je pravidelně pečováno, byla provedena redukce koruny a stabilizace kosterních
větví dvěma vazbami. Strom nevykazuje riziko pádu větví.
Strom je nejvyšší a zřejmě též nejstarší dřevinou v širokém okolí. Kromě cca. 3 menších tůjí je
jedinou vzrostlou dřevinou vnitrobloku tvořeného bytovkami č.p. 219 – 229. Vzhledem k tomu, že
se nachází na vyasfaltované ploše, má výrazné pozitivní vlivy při regulaci místního mikroklimatu
(zmírňování veder, zvlhčování vzduchu). Koruna výrazně převyšuje okolní zástavbu bytovek a
esteticky pozvedává úroveň bytových domů postavených dle typizovaného projektu. Strom udává
estetický ráz vnitřního dvorku i širšího okolí. Je hnízdištěm ptáků, jak ukazují pozůstatky hnízd v
koruně.
Obvod stromu je 330 cm, stáří stromu minimálně 100 let. Lípa byla na svém místě již při výstavbě
okolních domů, při výstavbě garáží se již jednalo o výrazně vzrostlý strom ve věku nejméně 60 let.
OS ČSOP Benešov je známa historie stromu, neboť se již vyjadřovalo k několika správním řízením
k povolení jeho kácení. Zaměstnanci ZO ČSOP Vlašim, členské organizace OS ČSOP Benešov,
prováděli v minulosti redukci koruny.
Báze kmenu se nachází ve vzdálenosti 7 metrů od nejbližší bytovky. Spodní větve se nacházejí ve
výšce okapu budovy. Větve končí ve vzdálenosti 2 – 3 metry od budovy, strom se nachází severně
od budovy. Strom proto budovu nestíní.
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Směrem na sever od stromu ve vzdálenosti 5 metrů od báze se nachází garáže. Větve nezasahují nad
garáže. Pozemek, na kterém strom stojí, byl vyasfaltován a kořenový systém stromu nadzvedává a
trhá asfaltový povrch. Výškový rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším bodem je cca. 20 cm při
pozvolném překonání tohoto rozdílu.
Místního šetření se účastnil zástupce obyvatel okolních bytových domů a majitel nejbližší přilehlé
garáže, který inicioval proces žádosti o povolení ke kácení stromu, který se nachází na pozemku
obce, která je oficiálním žadatelem.
Zástupce uvedl, že nerovnosti brání v chůzi seniorům z bytovek. Podle našeho zjištění na místě je
na cestě, kterou využívají obyvatelé č.p. 224 a 225 (podél severní stěny domu a vlevo podél západní
stěny ke vchodům) je vyboulení minimální a chůzi nebrání. To, že obyvatelé využívají právě tuto
cestu, bylo patrné z oblastí, kde byla při místním šetření 1.2.2017 vyšlapaná a uklizená cesta. Při
cestě překonávají největší oblast vyboulení obyvatelé č.p. 228 a 229. Zároveň je ale na stejné cestě
obrubník, vysoký cca. 15 cm, kterému se, na rozdíl od vyboulených kořenů, nelze vyhnout. Pro
bezbariérový přístup a příjezd vozidel mohou obyvatelé č.p. 228 a 229 využít též cestu z ulice
Školní.
Dále údajně nerovnosti a také umístění samotného kmene brání vjezdu a výjezdu z garáží. Strom
ve věku nejméně 60 let stál na místě již při výstavbě garáží. Situace s vyboulením asfaltu vlivem
kořenů také trvá již několik let. Není proto jasné, jaký důvod pro kácení vznikl v tomto okamžiku a
proč by mělo být kácení povoleno, když bylo při podobném stavu stromu a dvora v minulosti obcí
zamítnuto.
Dle vyjádření zástupce obyvatel ke též kořeny brání ve vjezdu vozidel RZP. Jak bylo uvedeno, v
cestě vedoucí ke vchodům č.p. 224 a 225 se nacházejí jen drobná vyboulení. Podle sdělení zástupce
obyvatel při místním šetření došlo k uvíznutí vozidla RZP jednou a to v období sněhové pokrývky,
kdy vozidlo při odjezdu couvalo mimo příjezdovou cestu k oblasti garáží.
Vzhledem k vysoké hodnotě ekosystémových služeb, které strom poskytuje v místě, včetně
příspěvku k estetice místa, vzhledem k trvajícímu stavu kořenového systému stromu a faktu, že
tento nebyl v minulosti shledám závažným důvodem ke kácení, nelze dle OS ČSOP Benešov
považovat důvody, uvedené při místním šetření, jako nenachází důvody ke kácení stromu jako
závažné ve smyslu Zákona č. 114/1992 Sb.
S pozdravem

.........................................
Ing. Karel Kříž
místopředseda OS ČSOP
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