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Věc: Štítarský potok, Mutínsko, oznámení kácení břehového porostu na ochranných hrázích
Na základě zákona č.114/1992 Sb. § 8, odst. 2) Vám oznamujeme, že náš podnik provede smýcení
rizikových dřevin v ř. km 0,00 - 0,370 na pozemku ochranné hráze vodního toku Štítarský potok.
Důvodem smýcení porostů je zabezpečení řádné funkce vodního díla podle § 59 odst. 1) písm. j) zákona
o vodách č. 254/2001 Sb. na základě zpracované pasportizace stromových skupin.
Jedná se o smýcení topolových porostů dle studie „pasportizace stromů Štítarský potok PB, Křinec
dendrologický posudek ř.km 0,000 - 0,700 “ , vypracovaný firmou Safetrees, s.r.o v roce 2017. Dále bude
smýceno šest topolů ohrožují provoz na trati ČD a 3 500m2 zapojených porostů z ochranných hrází
Štítarského potoka z důvodu přístupu a údržby ochranných hrází.
Topolové i zapojené porosty se nacházejí na pozemcích p.č. 81/2 a p.č. 81/10 v k.ú. Zábrdovice. Akce
bude realizována v období vegetačního klidu (smýcení) roku 2021 – 2023. Prodloužení doby akce je
plánováno z důvodu špatného přístupu ke staveništi a trvale podmáčeného terénu v době vegetačního
klidu. Stromy ke smýcení budou označeny v terénu červeným značením.
Celkem bude smýceno 11 ks topolů o obvodu kmene 235cm, 153cm, 283cm, 260cm, 219cm, 226cm,
182cm, 188cm, 116cm, 109cm, 220cm, a 3500 m2 zapojených břehových porostů na ochranných hrázích
ve složení převážně hloh, šípek, trnka. Odpad bude pálen na místě.
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