
Dotaz ze dne 17. září 2012 
Č.j. : 53985/2012, žádost o informace dle zákona č. 123/1998 Sb., Tyršovy 
sady 
 
  
Dotazoval jsem se, které konkrétní stromy a keře ze skácených 166 ks a 151 ks byly nemocné 
a které náletové, jak tvrdí tisková zpráva z 28. 3. 
  
Z odpovědi vyplývá, že na základě inventarizace nelze vypracovat seznam "nemocných" 
dřevin. Co se týká náletů, uvádíte, že již dříve mi bylo sděleno, že bylo skáceno 160 stromů a 
cca 150 keřů, skupin a živých plotů "plus porosty náletů". Mám tomu rozumět tak, že z 
uvedených 160 stromů a 150 keřů nebyly takřka žádné náletové? Pokud jich bylo více než cca 
10 % náletových, prosím o jejich seznam. 
  
Co se týká zamýšlené tiskové zprávy, v tomto znění ji nelze považovat za opravu. Zpráva opět 
vyvolává zdání, že většina stromů nebyla v dobrém stavu, ačkoli ve skutečnosti mělo cca 100 
ks vitalitu 1. Ze souvislosti není zřejmé, že věta "Šlo tedy o stromy se středně sníženou až 
žádnou vitalitou" se týká pouze 60 ks. Za objektivní by bylo možné považovat např. sdělení, 
že z cca 160 ks stromů mělo 100 ks vitalitu mírně sníženou a 60 ks středně a více sníženou. 
  
Zpráva se nezmiňuje o keřích - z vykácených podlimitních keřů, které hodnotil posudek 
AOPK, bylo 80 % zdravých a 70 % perspektivních. Není opravena nesprávná informace, že 
velkou část ze zmíněného počtu dřevin (160 a 150 ks) tvořily nálety. Není pravda, že ke 
kácení byly jednoznačně vybrané stromy, které by nemohly tvořit kostru parku, ani posudek 
Mendelovy univerzity to neuvádí. 
  
Opravu je potřeba uveřejnit také v Radničním zpravodaji, kde v dubnu nepravdivá informace 
vyšla. 
  
Znovu bych rád připomněl, že je povinností úřadů poskytovat úplné a pravdivé informace, 
které se týkají životního prostředí. 
  
  
 
 

Odpověď na dotaz ze dne 18. 9. 2012 
 
odpovídám na vaši žádost o informaci ze dne 17.9. 2012, který navazuje na váš předchozí 
dotaz, a je u nás vedený pod č.j. 53985/2012.  
 
Odpovědi na vaše dotazy a poznámky:  
 
- „Mám tomu rozumět tak, že z uvedených 160 stromů a 150 keřů nebyly takřka žádné  
náletové? Pokud jich bylo více než cca 10 % náletových, prosím o jejich seznám.“ uvádím,  
že vám již na tento dotaz bylo odpovězeno 20. 4. 2012 vedoucím kanceláře primátora  
Ondřejem Tušlem. Přesto znovu uvádím, že: „Podrobnosti k jednotlivým dřevinám jsou  



uvedeny v inventarizaci dřevin (dále jen Inventarizace), která je součástí projektové  
dokumentace projektu revitalizace Tyršových sadů. Do tohoto dokumentu je možné  
nahlédnout na Odboru majetku a investic Magistrátu města Pardubice.“ Seznam  
odstraněných dřevin jste již obdržel několikrát, do Inventarizace, která obsahuje vámi  
požadované informace, můžete nahlédnout na Odboru majetku a investic Magistrátu města  
Pardubice,  
- text tiskové zprávy vypracuje tiskový úsek Magistrátu města Pardubic, po konzultaci  
s příslušnými odbory. Zpráva bude obsahovat i informace týkající se keřů a keřových skupin  
a živých plotů. 


