
Dotaz ze dne 27.9.2012 
Č.j. : 53985/2012_3,  Žádost o informaci dle zákona č. 123/1998 Sb., 
Upřesnění informací o zastoupení náletových dřevin – Tyršovy sady  
 

Obdržel jsem odpověď na žádost o informaci, která se týkala upřesnění sdělení v tiskové 
zprávě magistrátu ze dne 28. 3. 2012 o kácení v Tyršových sadech, cituji: "Celkem bylo 
skáceno 166 stromů a 151 keřů, keřových skupin a živých plotů, přičemž se v naprosté 
většině jednalo o náletové nebo nemocné dřeviny."  

Seznam, který jste mi zaslali, má tyto části: 
a) stromy (160 ks) 
b) solitérní keře (47 ks) 
c) keřové skupiny (96 ks) 
d) porosty náletů 
e) živé ploty (13 ks) 
Z tiskové zprávy vyplývá, že náletové dřeviny byly ve větší míře zastoupené i mezi stromy 
a keři v částech a), b), c). 
Prosím o upřesnění, které konkrétní dřeviny v bodech a), b), c) byly náletové a na základě 
čeho to bylo určeno. 
V případě, že takový seznam nelze vyhotovit, prosím o jednoznačné zdůvodnění, 
například: 
- žádné z uvedených 160 stromů, 47 keřů a 96 keřových skupin nebyly náletové 
- úřadu není známo (není schopen doložit), které z uvedených 160 stromů, 47 keřů a 96 
keřových skupin byly náletové. 
 
 

Odpověď na dotaz ze dne 5. 10. 2012 
 

 
Odpovídám na vaši žádost o informaci dle zákona 123/1998 Sb., která je vedena po č.j. 
MmP 53985/2012_3. Vaše žádost se týká upřesnění informací o zastoupení náletových 
dřevin v dříve zaslaných seznamech v lokalitě Tyršovy sady.  
K této vaší otázce uvádíme následující - v prostoru Tyršových sadů se vyskytovalo a 
částečně vyskytuje několik relativně velkých ploch náletových dřevin soustředěných 
především na území stavebních ruin v západní části areálu. V menších plochách se 
skupiny náletů nachází podél celého obvodu řešené lokality. Dále byly a jsou v prostoru 
(především v porostních skupinách u objektu OSSZ, rozestavěné haly, jatek a v severní 
části parku) rozmístěny jednotlivé náletové dřeviny, které nejsou v inventarizaci dřevin 
konkrétně označeny jako nálety a jejich seznam tedy nelze zaslat. 
 


