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ŽÁDOST 

o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Žádost o informace k tiskům 

Žádám o poskytnutí informace (popis požadované informace): 

Rozhodnutí o vykácení stromů na Svitavské ulici = vydané odborem živ. prostředí, případně 

poskytnutí kompletních informací: odborné odůvodnění + argumenty k vykácení svitavské 

aleje – přesně vycházející z rozhodnutí ŽP 

Odpověď na žádost: 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – poskytnutí kompletních informací 

z rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na ulici Svitavská. 

Dne 22.03.2021 obdržel Městský úřad Moravská Třebová, orgán ochrany přírody a krajiny, 

věcně příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný podle 

ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„správní řád“), žádost od MJ (dále jen „žadatel“), týkající se poskytnutí informace, podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Žadatel žádá o poskytnutí rozhodnutí o vykácení stromů na Svitavské ulici, nebo kompletních 

informací: odborného odůvodnění + argumentů k vykácení svitavské aleje – přesně vycházející 

z rozhodnutí ŽP. 

Na základě Vaší žádosti poskytujeme následující informace: 

Výroková část rozhodnutí: 

Městský úřad Moravská Třebová, jako věcně a místně příslušný správní orgán ochrany přírody a krajiny 
ve smyslu ustanovení § 76 odst. 1 písm.  a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), a ve smyslu ustanovení § 10 a 
11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl 
v řízení vedeném pod spisovou značkou S MUMT 02527/2021/OZP15 zahájeném dne 25.01.2021 na 
základě žádosti, kterou podalo 

Město Moravská Třebová, IČO 00277037, nám. T. G. Masaryka č. p. 32/29, Město, 571 01 Moravská 

Třebová 1 

(dále jen "žadatel"), ve věci povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les: 

 
lípa velkolistá, č. stromu 4442 (č. dle posudku 1*), obvod kmene 323 cm**, 
lípa velkolistá, č. stromu 4441 (č. dle posudku 2*), obvod kmene 270 cm**, 
lípa velkolistá, č. stromu 4440 (č. dle posudku 3*), obvod kmene 229 cm**, 
lípa velkolistá, č. stromu 4437 (č. dle posudku 5*), obvod kmene 144 cm**, 
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lípa velkolistá, č. stromu 4436 (č. dle posudku 6*), obvod kmene 195 cm**, 
lípa velkolistá, č. stromu 4434 (č. dle posudku 8*), obvod kmene 220 cm**, 
lípa velkolistá, č. stromu 4433 (č. dle posudku 9*), obvod kmene 317 cm**, 

lípa velkolistá, č. stromu 4431 (č. dle posudku 11*), obvod kmene 264 cm**, 
lípa velkolistá, č. stromu 4430 (č. dle posudku 12*), obvod kmene 220 cm**, 
lípa velkolistá, č. stromu 4429 (č. dle posudku 13*), obvod kmene 229 cm**, 
lípa velkolistá, č. stromu 4428 (č. dle posudku 14*), obvod kmene 242 cm**, 
lípa velkolistá, č. stromu 4427 (č. dle posudku 15*), obvod kmene 205 cm**, 

lípa velkolistá, č. stromu 4450 (č. dle posudku 103*), obvod kmene 327 cm**, 
lípa velkolistá, č. stromu 4451 (č. dle posudku 104*), obvod kmene 207 cm**, 

lípa velkolistá, č. stromu 4452, obvod kmene 215 cm**, 
javor mleč, č. stromu 4443, obvod kmene 65 cm**, 

 

které se nachází na pozemku parc. č. 1407 a 1409 v katastrálním území Moravská Třebová, 

po provedeném správním řízení rozhodl takto: 

 

A. podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody 
 

povoluje 

žadateli pokácení 15 ks lip velkolistých, čísla stromů 4442, 4441, 4440, 4437, 4436, 4434, 4433, 
4431, 4430, 4429, 4428, 4427, 4450, 4451 (resp. čísla 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 103 
a 104 dle posudku*) a 4452, obvody kmenů 323, 270, 229, 144, 195, 220, 317, 264, 220, 229, 
242, 205, 327, 207 a 215, obvody jsou uváděny v centimetrech a měřeny ve výčetní výšce 130 
cm nad zemí. Dřeviny se nachází na pozemcích parc. č. 1407 a 1409 v katastrálním území 
Moravská Třebová, za těchto podmínek:   

1. pokácení bude provedeno v období vegetačního klidu,  
2. při výskytu hnízdění netopýru bude zajištěn jejich transfer do záchranné stanice, 

 

B. podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody 
 

u k l á d á 

žadateli provedení náhradní výsadby za pokácené dřeviny, včetně následné péče po dobu 
pěti let, která bude provedena za těchto podmínek: 

1. náhradní výsadba se ukládá v počtu 38 ks trnovníku akátu „Bessoniana“ (Robinia 
pseudoacacia „Bessoniana“),  

2. k výsadbě budou použity výpěstky alejových stromů o obvodu kmene ve výšce 100 cm 
minimálně 20 cm, vysazené stromy budou zajištěny opěrnými kůly,  

3. náhradní výsadba bude provedena na pozemcích parc. č. 1407 a 1409 v katastrálním 
území Moravská Třebová podle Situace vegetačních úprav z listopadu 2020 
zpracované firmou Atelier Šteflovi (je přílohou tohoto rozhodnutí), 
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4. termín provedení náhradní výsadby je do jednoho roku od pokácení předmětných 
dřevin, 

5. v případě úhynu výpěstku v době prováděné následné péče o náhradní výsadbu, bude 
uhynutý kus nahrazen novým výpěstkem o parametrech dle daného rozhodnutí, 

6. o provedení náhradní výsadby bude žadatel informovat odbor životního prostředí 
Městský úřad Moravská Třebová do 14-ti dnů od provedení výsadby. Žadatel písemně 
sdělí provedení náhradní výsadby, datum výsadby, lokalitu, umístění a druhové 
zastoupení. Od tohoto oznámení bude počítána 5-letá lhůta pro následnou péči o 
vysazenou dřevinu (pravidelná zálivka, ochrana proti chorobám a škůdcům, provádění 
výchovného řezu, pravidelná kontrola, kypření, hnojení, ochranu před vlivem mrazu, 
odplevelování a doplňování mulče), 

7. vytyčení inženýrských sítí, v případě kolize s náhradní výsadbou zajistit přeložení 
těchto sítí 

 

C. podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. h) správního řádu 
 

zastavuje 

řízení o povolení kácení podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody, a to 1 ks javoru 

mleče, č. stromu 4443, obvod kmene 65 cm ve výši 130 cm nad zemí, rostoucí na pozemku 

parc. č. 1407 v katastrální území Moravské Třebové. 

 

Účastníkem řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu je Město Moravská Třebová, IČO 

00277037, nám. T. G. Masaryka č. p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1. 

*Znalecký posudek č. 275 – 3 457/9 z prosince 2019, zpracovatel Dr. Kolařík 
**Obvody kmene měřeny ve výčetní výšce 130cm nad zemí 

Část odůvodnění: 

Dne 25.01.2021 obdržel Městský úřad Moravská Třebová (dále jen „správní orgán“) žádost Města 
Moravská Třebová, IČO 00277037, nám. T. G. Masaryka č. p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 
1 o povolení ke kácení 15 ks lip velkolistých čísla stromů 4442, 4441, 4440, 4437, 4436, 4434, 4433, 
4431, 4430, 4429, 4428, 4427, 4450, 4451 (resp. čísla 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 103 a 104 dle 
posudku*) a 4452, obvody kmenů 323, 270, 229, 144, 195, 220, 317, 264, 220, 229, 242, 205, 327, 207 
a 215, obvody jsou uváděny v centimetrech a měřeny ve výčetní výšce 130 cm nad zemí. Dřeviny se 
nachází na pozemcích parc. č. 1407 a 1409 v katastrálním území Moravská Třebová. Tímto dnem bylo 
zahájeno správní řízení. Podání žádosti o povolení kácení žadatel zdůvodnil tím, že: „zhoršený stav a 
nebezpečí pádu stromů, plánovaná rekonstrukce ulice (inženýrské sítě, komunikace)“. 

Správní orgán přezkoumal žádost a shledal ji úplnou. 

Byl zjištěn současný stav a provedeno vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin ve smyslu 
ustanovení § 8 zákona o ochraně přírody.  

V provedeném správním řízení bylo zjištěno, že dřeviny nejsou součástí významného krajinného prvku 
ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody. Dřeviny jsou součástí stromořadí 
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ve smyslu ustanovení § 1 písm. c) vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, 
v platném znění.  

Správní orgán po provedeném šetření zjistil, že v žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les 
jsou uvedeny dřeviny, které nepodléhají procesům povolování kácení dřevin. Jedná se o 1 ks javoru 
mleče, č. stromu 4443 (čtyřmístná čísla všech dřevin jsou převzata z mapového portálu Marushka 
(Marushka - Stahování legendy ... (mtrebova.cz)), který ve výčetní výšce 130 cm nad zemí dosahuje 
obvodu 65 cm, tudíž méně než 80 cm. Správní orgán tedy přistoupil k zastavení řízení o povolení kácení 
této dřeviny. 

Místní šetření provedl správní orgán ve dnech 18.02.2021 od 12:30 – 14:00 hod. a 19.02.2021 od 9:00 
do 10:30 hod. Na tomto šetření byly prověřeny důvody požadavku kácení předmětných dřevin. Dále 
správní orgán vycházel z podkladů doručených žadatelem: Žádosti o povolení ke kácení dřevin 
rostoucích mimo les, Znaleckého posudku č. 275 – 3 457/19, zpracovaným v prosinci 2019 Ing. 
Jaroslavem Kolaříkem, Ph.D. (dále jen „posudek“), SO 801 Objekty úpravy území – vegetační úpravy 
Technická zpráva a Situace vegetačních úprav, zpracované v rámci projektu Moravská Třebová – 
Modernizace ulice Svitavská od ulice J. K. Tyla po ulici Dr. Jánského, zpracovanými Ing. Lukášem 
Šteflem, Ph.D. a Ing. Monikou Martiškovou a Generelu města Moravská Třebová, zpracovaným v říjnu 
a listopadu 2019 Ing. Lukášem Šteflem, Ph.D. – Atelitér Šteflovi. 

Lípa č. 4442 má u paty kmene ze strany chodníku nezacelenou ránu (podezření na infekci kořenového 
systému), vykazuje defektní větvení (tlaková vidlice v kosterním větvení), zhruba v šesti metrech od 
paty kmene se dělí na dva mohutné terminály – tyto jsou svázány dvěma vazbami. V posudku je 
hodnocena jako starý jedinec s ústupem koruny, se zhoršenou vitalitou, kdy začíná prosychat koruna, 
celkový zdravotní stav je hodnocen jako výrazně zhoršený s významnějším narušením stability. 

Lípa č. 4441 vykazuje defektní větvení s tlakovými vidlicemi v kosterním větvení, v cca pěti metrech se 
dělí na dva hlavní terminály, z terminálu blíže k chodníku se v cca deseti metrech dělí mohutné větev 
směrem nad chodník, tato je zpevněna vazbou k jednomu z hlavních terminálů. Dřevina je těžištěm 
mírně vykloněna nad komunikaci. V posudku je dřevina hodnocena jako dospělý strom se stagnací 
růstu, se zhoršenou vitalitou, kdy začíná prosychat koruna, celkový zdravotní stav je hodnocen jako 
výrazně zhoršený s významnějším narušením stability. 

Lípa č. 4440 vykazuje defektní větvení, kdy se v cca šesti metrech dělí na dva terminály, těžiště je mírně 
vykloněno nad komunikaci a v koruně byly přítomny suché větve. V posudku je dřevina hodnocena 
jako dospělý strom se stagnací růstu, se zhoršenou vitalitou, kdy začíná prosychat koruna, celkový 
zdravotní stav je hodnocen jako výrazně zhoršený s mírným narušením statických poměrů. 

Lípa č. 4437 vykazuje defektní větvení, v cca šesti metrech se dělí na dva terminály, kdy je v rozdělení 
patrný bakteriální výtok, tento svědčí o infekci kosterního větvení. U paty kmene jsou patrny výmladky, 
na kmeni v cca dvou metrech nezacelená rána lemována hojivým pletivem. V posudku je dřevina 
hodnocena jako dospělý strom se stagnací růstu, se zhoršenou vitalitou, kdy začíná prosychat koruna, 
celkový zdravotní stav je hodnocen jako zhoršený bez zjištěných symptomů narušení statických 
poměrů. 

Lípa č. 4436 vykazuje defektní větvení s tlakovou vidlicí, která se vyvíjí. V cca osmi metrech se dělí na 
tři terminály. V posudku je dřevina hodnocena jako dospělý strom se stagnací růstu, se zhoršenou 
vitalitou, kdy začíná prosychat koruna, celkový zdravotní stav je hodnocen jako zhoršený s mírným 
narušením statických poměrů. 

http://gis.mtrebova.cz/marushka/
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Lípa č. 4434 vykazuje defektní větvení s asymetrickou korunou, situovanou spíše nad chodník. Ze strany 
do silnice v cca metru a půl nezacelená stará rána, lemovaná hojivým pletivem. V cca deseti metrech 
je koruna široce rozvětvena na tři terminály, které se dále široce větví, v rozdělení do terminálů je 
patrný bakteriální výtok, což svědčí o infekci kmene. V posudku je dřevina hodnocena jako dospělý 
strom se stagnací růstu, se zhoršenou vitalitou, kdy začíná prosychat koruna, celkový zdravotní stav je 
hodnocen jako výrazně zhoršený s mírným narušením statických poměrů. 

Lípa č. 4433 se v cca dvou metrech dělí na dva mohutné terminály, z jedné strany od rozdvojení po 
patu kmene vystupuje žebro hojivého pletiva, v rozdvojení přítomen bakteriální výtok, což svědčí o 
infekci kosterního větvení. Na terminále směrem ke komunikaci je asi metr a půl dlouhá nezhojená 
stará rána, lemovaná hojivým pletivem. U paty kmene přítomny roční výmladky. Terminál směrem 
k chodníku se v cca pěti metrech dále dělí na dvě mohutné větve, jedna z těchto větví v minulosti 
seřezána na torzo, dynamicky prosychá a má podélnou nezacelenou prasklinu táhnoucí se až k prvnímu 
rozdvojení. Dva prvotní terminály svázány dvěma vazbami. V posudku je dřevina hodnocena jako starý 
jedinec s ústupem koruny s výrazně zhoršenou vitalitou s dynamicky postupujícím prosycháním. 
Zdravotní stav je hodnocen jako výrazně zhoršený s významnějším narušením stability. 

Lípa č. 4431 vykazuje defektní větvení, ze strany komunikace je stará, hluboká, nezacelená rána, kterou 
zatíká voda až k patě kmene, která má infekci, nelze vyloučit ani infekci kořenového systému. U paty 
kmene přítomny roční výmladky, v koruně jsou přítomny suché větve. V posudku je dřevina hodnocena 
jako dospělý strom se stagnací růstu se zhoršenou vitalitou, kdy začíná prosychat koruna, celkový 
zdravotní stav je hodnocen jako silně narušený s významnějším narušením stability. 

Lípa č. 4430 vykazuje defektní větvení, vysoká frekvence nádorových útvarů z hojivého pletiva 
(následky odstraňování větví), u mnohých nádorů je přítomen bakteriální výtok, což svědčí o infekci 
kmene. Silná výmladkovost od paty kmene po celém kmeni. Dřevina má výrazně posunuté těžiště k lípě 
č. 4431, v koruně se nachází velké množství suchých větví. V posudku je dřevina hodnocena jako 
dospělý strom se stagnací růstu, se zhoršenou vitalitou, kdy začíná prosychat koruna, celkový zdravotní 
stav je hodnocen jako zhoršený s mírným narušením statických poměrů. 

Lípa č. 4429 vykazuje defektní větvení, v cca šesti metrech se dělí na tři terminály, těžiště dřeviny je 
vychýlené směrem k chodníku, v koruně přítomny suché větve. V posudku je dřevina hodnocena jako 
dospělý strom se stagnací růstu, se zhoršenou vitalitou, kdy začíná prosychat koruna, celkový zdravotní 
stav je hodnocen jako zhoršený s mírným narušením statických poměrů. 

Lípa č. 4428 vykazuje defektní větvení s tlakovou vidlicí, v cca třech metrech se dělí na dva mohutné 
terminály, které jsou svázány bezpečnostní vazbou. Těžiště dřeviny je mírně vykloněné směrem 
k chodníku. V posudku je dřevina hodnocena jako dospělý strom se stagnací růstu, se zhoršenou 
vitalitou, kdy začíná prosychat koruna, celkový zdravotní stav je hodnocen jako výrazně zhoršený 
s významnějším narušením stability. 

Lípa č. 4427 vykazuje defektní větvení, v cca třech metrech se dělí na dva terminály, při rozdělení je 
patrný bakteriální výtok. Ze strany do silnice je v cca pěti metrech nezhojená stará ráno po vylomené 
silné větve, touto ranou zatíká do kmene a není vyloučena infekce kmene. V koruně lípy je neodborně 
instalován neidentifikovaný kabel. V posudku je dřevina hodnocena jako dospělý strom se stagnací 
růstu, se zhoršenou vitalitou, kdy dochází k dynamickému prosychání, celkový zdravotní stav je 
hodnocen jako výrazně zhoršený bez zjištěných symptomů narušení statických poměrů. 

Lípa č. 4450 vykazuje defektní větvení, předpoklad k infekci kořenového systému (poškození u paty), v 
cca dvou metrech se dělí do dvou mohutných terminálů s tlakovou vidlicí a bakteriálním výtokem, což 
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svědčí o infekci kosterního větvení. V koruně jsou instalovány dvě bezpečnostní vazby a dále jsou zde 
přítomny suché větve. V posudku je dřevina hodnocena jako starý jedinec s ústupem koruny, se 
zhoršenou vitalitou, kdy začíná prosychat koruna, celkový zdravotní stav je hodnocen jako výrazně 
zhoršený s významnějším narušením stability. 

Lípa č. 4451 vykazuje defektní větvení, v cca čtyřech metrech se dělí na dva terminály s tlakovou vidlicí, 
v koruně instalovány dvě bezpečnostní vazby. V posudku je dřevina hodnocena jako dospělý strom 
s projevy stagnace růstu s výbornou až mírně sníženou vitalitou, celkový zdravotní stav je hodnocen 
jako výrazně zhoršený s významnějším narušením stability. 

Lípa č. 4452 vykazuje defektní větvení, v cca dvou metrech se dělí na dva terminály. Po celém kmeni 
jsou přítomny dutiny. 

Lípy č. 4442, 4441, 4440, 4437, 4436, 4434, 4433, 4431, 4430, 4429, 4428, 4427 byly v r. 2019 ze strany 
komunikace obkopány z důvodu vedení plynového potrubí. Nelze vyloučit, že došlo k poškození nebo 
záměrnému přerušení silných kotvících kořenů. K podobným zásahům došlo i v minulosti několikrát při 
pokládce ing. Sítí ze strany chodníku i komunikace.  

Všechny lípy jsou v minulosti arboristicky ošetřovány a všechny byly výškově redukovány. 

Ulice Svitavská je díky svému charakteru zelené ulice neodmyslitelnou součástí intravilánu města. Je 
vnímána jako „zelená brána“ západního příjezdu (směr od tunelu Hřebeč) do města. Lípy jsou cca 100 
let staré, kdy probíhala výsadba do zcela jiných ekologických podmínek (zhutnění povrchu, pokládání 
nepropustných povrchů, s tímto spojená změna průměrné teploty místa), došlo i k rapidnímu 
zintenzivnění automobilové dopravy, tyto faktory mají negativní dopady na zeleň v místě (změna 
složení ovzduší). Dalším negativně ovlivňujícím faktorem zeleně v místě je pokládka inženýrských sítí, 
kde je podél dřevin vedeno hned několik těchto sítí a jejich pokládka probíhala individuálně. Lze tedy 
předpokládat porušení kořenových systémů, s tím související zhoršení stability dřevin a také větší 
náchylnost na průnik patogenů. Je třeba také brát v potaz vliv solení komunikací a chodníků v zimních 
měsících a tím způsobené změny vlastností půdy, odplavování živin, alkalizaci a celkovému poškozování 
půdní flory a mykorhizy. Přebytek soli v dřevině způsobuje narušení koloběhu vody, což má za následek 
vadnutí a prosychání dřeviny. Jmenovitě lípy jsou vysoce náchylné na solení a přesolování silnic. 
Celkový stav stromořadí je řešen a popsán i v Generelu zeleně města Moravská Třebová, strategickém 
plánu rozvoje zeleně (Ing. Lukáš Štefl, Ph.D. – Ateliér Šteflovi, 10 – 11/2019),  kdy předmětný segment 
je hodnocen několika kritérii: 

 prostorová struktura vegetačních prvků – vhodná (vhodná struktura s několika méně 
významnými nedostatky, plně podporuje funkci plochy), 

 druhová struktura dřevinných vegetačních prvků – průměrně vhodná (struktura ne zcela 
vhodná, druhová struktura vyžaduje částečnou úpravu), 

 věková struktura dřevinných vegetačních prvků – nevhodná (zcela převažující dospělé či 
přestárlé stromy, nové výsadby pouze ojediněle, nebo jen v některých segmentech, bez vlivu 
na kontinuální generační obnovu plochy jako celku) 

 převažující zdravotní a pěstební stav dřevinných vegetačních prvků – nízký (převažující stav 
vegetačních prvků je v důsledku stáří, poškození, chorob či škůdců s podstatně sníženou 
vitalitou a zdravotním stavem, převažující část dřevinných vegetačních prvků plochy s výrazně 
sníženou perspektivou a stabilitou. 
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Alej hodnocena jako stabilní, tedy plnící svou funkci v místě. Plochy však vykazují dílčí nebo středně 
závažné nedostatky, mohou se objevit plochy na počátku nestability. Následuje malý komentář 
vztahující se přímo k řešenému segmentu: Část dřevin je mladší výsadba, jinak se jedná o dožívající lípy 
a stromořadí je na hranici „stability“. Nutná pravidelná detailní kontrola vzrostlých stromů – pěstební 
opatření nutné, část ke kácení, u části s ohledem na pravděpodobnost rizika poškození kořenových 
systémů stromů (zpevněné plochy, ing. sítě, výkopové práce) nutno začít plánovat obnovu stromořadí. 
Ta by měla proběhnout jednorázově, nebo po ucelených segmentech. Nedosazovat lípy do volných 
ploch, obnovovat až jako celek/segment. Pro novou výsadbu vybrat vhodnější druh uzpůsobený 
stresovým městským podmínkám než je lípa (omezený prokořenitelný prostor, solení komunikací, 
přehřívání povrchů) – typově např. platany, javory babyky – konzultovat se zahradním architektem 
s ohledem na velikost prostoru a způsob obnovy. 

Při současném trendu počasí, kdy se předpokládá střídání extrémních teplot s nepředvídatelnými 

srážkami či poryvy větru, musíme zeleni věnovat zvýšenou pozornost. Při ošetřování, kácení i nových 

výsadbách je nutné myslet hodně dopředu, myslet tak abychom i pro budoucí generace zachovali co 

nejlepší prostředí pro život, do kterého zajisté dřeviny patří. Je také naší povinnosti zachovat a udržet 

myšlenku alejí, které mají v Moravské Třebové nepochybně nejen historický ale i urbanistický význam. 

Náhradní výsadba pak musí odrážet předpokládaný trend počasí (podnebí) které přinese již probíhající 

klimatická změna. Je tedy nutné zamyslet se nad taxony, které, ač nejsou původní, jsou dobře vybaveny 

na tyto extrémní podmínky, které nás v budoucnu čekají (sucho, vyšší teploty). Cílem pak je dosáhnutí 

a zachování historicky dané aleje, která bude sloužit našim dětem a vnukům a poskytovat jim ze své 

přítomnosti benefity, ať už v podobě čistšího vzduchu, stínu při procházce nebo celkově příjemnějšího 

prostředí pro pacienty z nově budované nemocnice následné péče.  

Zvolený kultivar trnovníku akátu je, co se týče podmínek místa, ideální volbou, kultivaru vyhovují 

slunečné polohy, umí si však poradit i v polostínu. Trnovník akát patří k nenáročným dřevinám, které 

jsou schopny uchytit se a růst i v extrémních podmínkách na degradovaných a méně výživných půdách. 

Tyto dřeviny se také dobře vyrovnávají s případným poškozením. Problémem nejsou ani silné zimy, 

udává se, že tento kultivar odolá i mrazům do -30°C. Trnovníky byly dovezeny do Evropy začátkem 17. 

století jako medonosná o okrasná dřevina. 

Povolení pokácení dřeviny je vázáno na podmínku dodržení období vegetačního klidu. Tímto je obecně 
vnímáno období od 1. listopadu do 31. března běžného roku, dle specifických podmínek místa kácení 
lze dobu relevantně upravit. 

Orgán ochrany přírody uložil přiměřenou náhradní výsadbu v počtu 38 ks dřevin druhu trnovník akát 
„Bessoniana“. Na pozemek parc. č. 1407 příjde vysadit 19 ks těchto dřevin, na pozemek parc. č. 1409 
příjde vysadit také 19 ks dřevin. 

Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno. Kácení dřevin, které byly tímto 
rozhodnutím povoleny, je možné až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
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