
Magistrát hlavního města Prahy 

odbor ochrany prostředí 
Jungmannova 35 
110 00 Praha 1 
 
 

        V Praze dne 3. 3. 2013  
 

Odvolání proti rozhodnutí o povolení kácení v souvislosti s projektem Park 

pod lávkou, spisová značka S P09 054853/2012  
 

 
Dne  19. 2. 2013 nám bylo doručeno rozhodnutí Úřadu městské části Praha 9 - Odboru 
životního prostředí a dopravy - ze dne 4. 2. 2013, spisová značka S P09 054853/2012, 
kterým bylo povoleno kácení dřevin v k.ú. Vysočany.  
Proti tomuto rozhodnutí podáváme, jako účastník daného řízení z níže uvedených 
důvodů v řádné 15denní lhůtě, odvolání. 
 
Vydané rozhodnutí je v rozporu se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb“).  
 
 
1. Na základě našeho místního šetření a také dle dendrologického posudku, který je součástí 
dokumentace tohoto správního řízení, je zřejmé, že projekt Park pod lávkou počítá 
s kacením i vzrostlých, hodnotných a perspektivních dřevin.  

Ekologická újma, která by vznikla pokácením těchto kvalitních stromů, zvláště pak 
v místě tak zatíženém městskou dopravou a špatnou kvalitou ovzduší, by byla enormní.  

Navrhujeme tedy, aby stromy č. 123, 122, 116, 115 a 84 (číslováno dle zákresu 
situace kácení, který se přílohou rozhodnutí) byly začleněny do projektu Parku pod lávkou.  
 Je protismyslné, aby perspektivní dřeviny byly pokáceny z důvodů budování 
parkových cest v nově navrhovaných parkových úpravách.Domníváme se, že park by měl 
naopak integrovat stávající vzrostlé a perspektivní stromy v co nejvyšším počtu.   
 
2. Dále žádáme, aby bylo vydáno nové rozhodnutí s uložením adekvátní náhradní výsadby 
za ekologickou újmu, která kácením dřevin vznikne. V rámci stavby Parku pod lávkou je 
navrženo kácení 105 stromů ze 182 stávajících. Projekt Park pod lávkou počítá 
s výsadbou pouze 33 kusů nových sazenic stromů s obvodem kmene 12-14 cm. V tomto 
případě nelze mluvit o adekvátní náhradní výsadbě.  
 
 

Z těchto důvodů podáváme toto odvolání a žádáme, aby rozhodnutí Úřadu městské 
části Praha 9 - Odboru životního prostředí a dopravy - ze dne 4. 2. 2013, spisová 
značka S P09 054853/2012 bylo zrušeno a doporučeno přepracování projektu 
v místech kolizních dřevin.  
 
Žádáme, aby bylo vydáno nové rozhodnutí s uložením adekvátní náhradní výsadby za 
ekologickou újmu, která kácením dřevin vznikne. 
 
  

S pozdravem     Za sdružení „Krocan“ 
      Pod Krocínkou 39, 190 00 Praha 

 
……………………………… 

      Ing. Dana Balcarová, místopředseda sdružení 


