Český svaz ochránců přírody
Člen IUCN, nositel ocenění OSN-UNEP GLOBAL 500

OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČSOP BENEŠOV
OS ČSOP, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim
Městský úřad Neveklov
Nám. Jana Heřmana 80
Neveklov
257 56
Vyřizuje: Pašek (602 665 407)

Č.j.: 132–4101/18

Datum: 26.01.2018

Vyjádření ke správnímu řízení č.j.: 00003/2018/ŽP
Dne 26.1.2018 byla provedena prohlídka dřeviny na místě a byla pořízena fotodokumentace
současného stavu stromu.
Na základě zjištění prohlídky s kácením jasanu na pozemku č. 676 v k.ú. Neveklov nesouhlasíme.
Jasan je v dobrém zdravotním stavu, nevykazuje známky houbových chorob ani nadměrného
prosychání. V nižších patrech koruny jsou ojedninělé periferní větve proschlé v rozsahu, který
odpovídá věku dřeviny. Na patě stromu je vstup do dutiny, která ale neohrožuje celkovou stabilitu
stromu. Strom je patrně největší dřevinou v zastavěném území centra obce mezi náměstím Jana
Heřmana a ulicemi Rákosníkovou a Husovou. Z toho důvodu má zvýšenou hodnotu pro zachování
charakteru rázu středu obce jako smíšeného území městského a venkovského typu výstavby a je
zároveň podstatným úkrytem a zdrojem potravy ptáků.
Strom se nachází cca. 3 m od stávající zřícené stodoly, jeho kořenový systém zbytky stavby
nenarušuje. Strom nebrání rekonstrukci objektu.
Pro případ rekonstrukce nebo výstavby na pozemku upozorňujeme na podmínky provádění staveb,
které zakotvuje Státní norma ČSN DIN 18 90 Ochrana stromů při stavebních činnostech:
• Strom nebo vegetační plocha má být chráněna min. 1,8 m vysokým plotem po obvodu celé
kořenové zóny. (Kořenová zóna je plocha půdy pod korunou o průměru 1,5 až 5 metrů,
podle druhu a velikosti dřeviny.)
• V kořenovém prostoru nesmí být půda odkopávána, nesmí v ní být hloubeny rýhy, koryta a
stavební jámy.
• V kořenové zóně se nemá provádět žádná navážka materiálu.
• Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným pojížděním, odstavováním strojů a
skladováním materiálu.
• V kořenové zóně nemají být zřizovány základy staveb.
Případné poškození stromu při stavební činnosti může být vyhodnoceno jako porušení Zákona
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
S pozdravem
Ing. Karel Kříž
místopředseda OS ČSOP
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