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Odpověď na otevřený dopis zářijovému zastupitelstvu ve věci topolové aleje mezi Černošicemi a
Radotínem
V Černošicích dne 10. 9. 2015
Vážená paní Landová,
zastupitelstvo města na své schůzi 9. září 2015 projednalo Váš otevřený dopis týkající se topolové aleje
podél řeky Berounky mezi Černošicemi a Radotínem. Zasíláme Vám odpověď, kterou připravilo vedení
města na základě skutečností projednávaných v zastupitelstvu a v radě města.
V první řadě je nutné upozornit na zásadně nesprávnou informaci v posledním odstavci Vašeho dopisu,
kde uvádíte, že Vašim motivem je „schválený plán na vytvoření řady dvou set pařezů s vysazenými
sazenicemi, které při nedostatku péče zahynou“. Zastupitelstvo města totiž nerozhoduje o osudu
topolové aleje a proto ani nemohlo přijmout žádný takový plán. Zastupitelstvo v červenci přijalo
následující usnesení – a veškeré další kroky vedení města byly v souladu s ním.
USNESENÍ Zastupitelstva města Černošice číslo Z/07/1/2015 ze dne 15. 7. 2015:
Zastupitelstvo města Černošice
I.

II.

bere na vědomí
výsledek dendrologického průzkumu topolové aleje mezi Černošicemi a Radotínem, zpracovaného
Ing. Hamerníkem, podle kterého z počtu 204 stromů je celkem 122 stromů ve stavu ohrožujícím
bezpečnost (z toho 19 v havarijním stavu, dalších 103 nestabilních a určených k odstranění) a
zbylých 82 je neperspektivních s dobou zániku cca 5 let, z toho na pozemcích města se nachází 30
stromů celkem
ukládá
1. Radě města Černošice
1. bezodkladně řešit společně s majiteli dotčených pozemků 19 stromů v havarijním stavu a
následně dalších 103 stromů v nestabilním stavu, určených k pokácení v nadcházejícím
zimním období, a projednat řešení zbývajících 82 neperspektivních stromů a návrh na obnovu
aleje v plném rozsahu

Z celkem 31 stromů ve vlastnictví města se jen část, konkrétně 8 stromů nacházelo v samotné topolové
aleji. U havarijních stromů v aleji (v počtu 7 stromů dle původního posudku, později u dalších tří na
základě dalších pádů větví) jsme coby vlastník byli povinni konat způsobem předcházejícím vzniku škod
či ohrožení zdraví či života, došlo k jejich pokácení. U ostatních stromů (mimo havarijní stav) město jako
vlastník ve věci řešení zdravotního stavu stromů (dle posudku nestabilních, popř. neperspektivních)
požádalo o rozhodnutí příslušný státní orgán, kterým je Odbor životního prostředí (v rámci nezávislého
výkonu přenesené působnosti státní správy). Tento orgán přijímá rozhodnutí v souladu se zákonem a
svojí odbornou způsobilostí. Zbylé stromy ve vlastnictví města jsou v oblasti parku mezi čistírnou
odpadních vod a chatovou osadou, kde není tak výrazný stupeň ohrožení lidské bezpečnosti, ale ani
jejich krajinotvorná funkce. Ostatní majitelé pozemků a stromů v aleji i v parku jsou v obdobné výchozí
situaci, mají i dispozici dendrologický průzkum objednaný městem a výzvu vedení města, aby přijali
příslušné kroky k zajištění bezpečnosti. O stavu jejich případného procesního řízení ve věci topolů
nejsme podrobně informováni, rozhodování nepřísluší zastupitelstvu ani vedení města.
Dále Vám zasíláme odpovědi na čtyři konkrétní otázky z Vašeho dopisu:
1) Neobáváte se, že úplným vykácením aleje bude příroda okolo Černošic nenávratně
poškozena?
Odpověď: Zastupitelstvo města ve svém usnesení 15. 7. 2015 uložilo radě projednat „návrh na
obnovu aleje v plném rozsahu“. Tímto krokem byl jasně deklarován zájem vedení města, aby k
žádnému nenávratnému zásahu do přírody kolem Černošic nedošlo. Cílem zastupitelstva bylo mít
odborný podklad pro případná další jednání v dané věci. Je ovšem potřeba současně konstatovat, že
rozhodnutí o náhradní výsadbě tak jako tak jednotlivým vlastníkům ukládá Odbor životního
prostředí. Zpracovaný odborný návrh dáme všem vlastníkům pozemků i Odboru životního prostředí
a samozřejmě i veřejnosti k dispozici s tím, aby k němu v rámci kompetencí jednotlivých účastníků
bylo možné přihlížet, ať už současná jednání různých vlastníků a řízení u státních orgánů dospějí ke
kácení havarijních, nestabilních a neperspektivních stromů postupně nebo najednou.
2) Proč jste zvolili úplné vykácení a nikoliv postupnou obnovu aleje?
Odpověď: Tato otázka vychází z mylného předpokladu. Jak je vysvětleno výše, zastupitelstvo
nepřijalo žádné rozhodnutí o úplném vykácení. Bez ohledu na diskuzi, která probíhala při
projednávání a názor některých zastupitelů, skutečnost je taková, že o osudu aleje nerozhoduje
zastupitelstvo města ani vedení města.
3) Můžete objasnit, proč město zadalo průzkum stromů, které nejsou v jeho vlastnictví?
Odpověď: Dendrologický průzkum byl objednán poté, co vedení města bylo upozorněno na havarijní
stav řady stromů v celé lokalitě. S ohledem na bezpečnost všech uživatelů silně frekventované
veřejné stezky pro pěší a cyklisty jsme na náklady města nechali posoudit 204 ks stromů (za cenu
29.645,- Kč) a odborným posudkem získali materiál, na jehož základě byli k přijetí potřebných
opatření vyzváni všichni další majitelé pozemků. Geodetické zaměření (a tedy informaci o vlastnictví
jednotlivých stromů) jsme získali až zhruba v době dokončení dendrologického průzkumu.
4) Podnik Povodí Vltavy rozhodl zadat posudek aleje Agentuře pro ochranu přírody a krajiny.
Město se k této objednávce nepřipojilo. Můžete vysvětlit proč?
Město nebylo nikým vyzváno k připojení k objednávce Podniku Povodí Vltavy a samostatně takový
krok nezvažovalo. V topolové aleji mezi Černošicemi a Radotínem město vlastní aktuálně pouze 4

stromy. Vedení města nevidí důvod toto rozhodnutí podrobovat dalšímu zkoumání. Současně ale
vítáme, jestliže si Povodí Vltavy, jako vlastník majoritní části stromů v celé topolové aleji, nechává
zpracovat posudek AOPK, vzhledem k významu aleje jako krajinotvorného prvku a významného
lokálního ekosystému na území našeho města.
Zastupitelstvo na svém zasedání 9. září přijalo usnesení, kterým Váš otevřený dopis z 2. 9. 2015 vzalo na
vědomí, záležitost projednalo a schválilo text této odpovědi, kterou starostovi města uložilo Vám odeslat
ve lhůtě 5 dní.
S pozdravem,

Filip Kořínek
z pověření zastupitelstva města Černošice

