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Odpověď z Úřadu MČ Praha - Zbraslav, 23.12.2013:
Vážená paní Žemličková,
zasíláme Vám vyjádření Odboru místního hospodářství Úřadu městské části Praha - Zbraslav,
jako správce zeleně v k. ú. Zbraslav a věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody a
krajiny.
Kácení v lesoparku Beleveder bylo provedeno v rámci další fáze probírky dřevin. Byly
odstraněny především dřeviny, které byly ve špatném zdravotním stavu. To se týká i Vámi
zmiňovaných lip.

Tyto lípy byly dlouhodobě sledovány a bylo u nich konstatováno mykotické onemocnění a další
poškození, jehož rozsah měl již zásadní vliv na jejich provozní bezpečnost a jako jediné vhodné
řešení bylo jejich odstranění, především s ohledem na bezpečnost návštěvníků lesoparku a
bezpečnost majitelů přilehlých nemovitostí. Ve zbývajících částech porostu došlo k odstranění
nevhodných dřevin tak, aby byl porost do budoucna perspektivní, porost byl v některých
částech prosvětlen, aby stávající dřeviny měly dostatek prostoru pro další vývoj. Výběr dřevin
byl proveden dle Inventarizace parku Belveder z roku 2009, která byla vypracovnána
Společností Ozvěna, o. s. - středisko ochrany přírody a péče o zeleň.
S pozdravem Martin Šilhán.
--Bc. Martin Šilhán
Úřad městské části Praha - Zbraslav, OMH - životní prostředí
Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha - Zbraslav
tel.: +420 257 111 824, mobil: +420 774 760 931

1/3

Kácení v Belvederu - AKTUALIZOVÁNO
Napsal uživatel Redakce
Úterý, 24 Prosinec 2013 08:55

Pátek 20.12.2013
Do redakce nám dnes přišlo upozornění pana Radka Rejny na pokácení vzrostlé lípy, která
původně stála v Belvederu u dolní opravené cestičky, vedoucí k jezírkům. Po domluvě s panem
Rejnou jsme jeho dotaz kromě zveřejnění zaslali k rukám starosty Zbraslavi Ing. Háněla, dále k
rukám p. Vacka z Odboru místního hospodářství MČ Praha-Zbraslav, Ing. Böhmové, vedoucí
Odboru výstavby, dopravy a životního prostředí v Radotíně a Ing. Hübnerové, vedoucí oddělení
životního prostředí v Radotíně. Jejich vyjádření samozřejmě zveřejníme.

--------------------

Dobrý den,

posílám fotky z kácení v Belvederu z 19. a 20.12.2013. Momentálně tam probíhají probírky
porostu, kromě náletů se ale kácí i vzrostlé stromy. Lípa, která stála v řade spolu s dalšími
třemi, byla pokácena, i když byla v dobrém stavu - viz. fotky pařezu a rozpůlené klády a
rozřezaných větví.

Rád bych věděl, proč se v Belvederu dělají takovéto úpravy a zásahy. Podle mého názoru je to
to poslední, co je třeba v tomto prostoru udělat, nehledě k tomu, že kácet zdravou lípu v parku
by nemělo napadnout vůbec nikoho.

Spodní cesta byla před 2 roky komplet opravena, spolu s ni zřízeny rybníčky a dřevěné mostky.
Stromořadí lip u spodní cesty patří k nejhezčím částem Belvederu.

Horní cesta je spolu okolím potůčku v dezolátním stavu, stejně tak okolní stráně. Spojovací
pěšina odtud ke schodišti na plácek také. Tam se zatím nic neděje.
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Proč se kácí v místech, která jsou z hlediska kvality parku nejmíň poškozená, a místa, která
jsou naopak poškozená hodně, jsou ponechávána bez úpravy?

Díky

Radek Rejna, 20.12.2013

Foto zde: Kácení stromů v Belvederu - prosinec 2013 (4)

Vážená paní, vážený pane,

do naší redakce nám dnes přišlo upozornění pana Radka Rejny na pokácení vzrostlé lípy, která
původně stála v Belvederu u dolní opravené cestičky, vedoucí k jezírkům. Po domluvě s panem
Rejnou jsme jeho dotaz kromě zveřejnění na našem portálu Zbraslav.info i Facebookové
stránce zaslali k rukám: starosty Zbraslavi Ing. Háněla, dále k rukám p. Vacka z Odboru
místního hospodářství MČ Praha-Zbraslav, Ing. Böhmové, vedoucí Odboru výstavby, dopravy a
životního prostředí v Radotíně a Ing. Hübnerové, vedoucí Oddělení životního prostředí v
Radotíně. Vaše vyjádření bychom rádi zveřejnili co nejdříve.

S pozdravem

Barbora Žemličková
Redakce portálu Zbraslav.info
www.zbraslav.info
www.facebook.com/Zbraslav.info

3/3

