
 
 

 

 

 

 

V Pardubicích dne 26. března 2012 
č. j.:  MmP  17 741/2012 
 
 
 
 
Vážený pane xxxxxx,  
 
zasílám Vám odpověď na Vaši žádost o informace týkající se kácení v Tyršových sadech. 
Žádost se týkala následujících informací: 
 
a) o kácení v Tyršových sadech v březnu 2012: 

a/  O jaký typ kácení jde? 
V březnu 2012 budou provedena pěstební opatření – tedy odstranění stromů s obvodem do 
80-ti cm v 1,3m výšky kmene, soliterních keřů a keřových skupin do 40ti m2. Tato pěstební 
opaření jsou v souladu s celkovým záměrem revitalizace parku vytýčeném v projektu 
zpracovaného ateliérem New visit. 

b/  Jaký je důvod ke kácení před ukončením správního řízení na povolení kácení nadlimitních 
     stromů a keřových skupin? 
     Tento zásah nijak nesouvisí se správním řízením na povolení kácení nadlimitních stromů. 
c/  Kdo kácení nařídil? 

Magistrát města Pardubice. 
d/ Kdo za něj formálně odpovídá a kdo ho organizuje? 

Magistrát města Pardubice. 
e/ Jaký je časový plán kácení, který den práce začnou a v kolik hodin? 

Práce budou zahájeny od 15. 3. do 19. 3. 2012 dle kapacit zhotovitele. Přesný den v tomto 
týdnu bude určen zhotovitelem na základě přípravy prostoru pro likvidaci dřevní hmoty 
tak, aby bylo zajištěno co nejmenší omezení provozu parku 

f/  Jak jsou stromy označené? 
Stromy jsou označené barevnými body, odlišně žlutou a červenou barvou. 

g/ Která firma bude práce provádět a zda má odbornost na daný typ zásahů 
Náklady jsou 516.904,- Kč hrazené z rozpočtu MmP.  

i/  Navazují na kácení stavební práce v rámci projektu revitalizace Tyršových sadů? 
O zahájení stavebních prací v rámci projektu revitalizace Tyršových sadů nebylo dosud 
rozhodnuto. 

j/  Bylo kácení nahlášeno orgánu ochrany přírody nebo obecnímu úřadu? Pokud ano, kdy se 
     kdy se tak stalo?  
     Jedná se o kácení podlimitních stromů a dřevin dle zákona. 
 

b) o komplexní časový plán kácení dřevin v Tyršových sadech v souvislosti s plánovanou 
revitalizací Tyršových sadů. 
Doba realizace akce „revitalizace Tyršových sadů“ je dle SoD 13 měsíců od zahájení. 
Pěstební zásah a kácení podlimitních dřevin bude proveden do 30. 3. 2012, následně 
zajišťován úklid dřevní hmoty. 
 

c) o plán nejbližších prací dodavatelských prací firem realizujícíh projekt společnosti  
New Visit, s. r. o. 
Plán prací záleží na termínu zahájení akce „revitalizace Tyršových sadů“. 



 
d) o informaci o stavu přípravy žádosti o dotaci IPRM. 

Předpokladem podání žádosti o dotaci na projekt Revitalizace Tyršových sadů do 
Regioonálního operačního programu Severovýchod je duben 2012.  
 

e) o potvrzení informace a o dovysvětlení a odůvodnění, zda bylo vyjmuto kácení 
“nadlimitních“ strom ů a keřů  z projektu revitalizace Tyršových sadů z žádosti o dotaci 
IPRM. 
Kácení nadlimitních dřevin bude vyjmuto z projektu a ze žádosti o dotaci IPRM. 

 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
František  B r e n d l 
náměstek primátorky města Pardubice 
 
 
 
 
 


