Odbor životního prostředí
č.j. 1130/OŽP/19
Vyřizuje: Jiřina Modrová
Telefon: 353 152 731

Karlovy Vary dne 11.4.2019

Předmět žádosti: poskytnutí informace
Tazatel požádal o poskytnutí informace týkající se problematiky na pozemcích v k.ú. Děpoltovice a
žádal výsledek šetření AOPK ČR o stavu stromů na těchto pozemcích.
Odpověď:
»Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy na úseku ochrany
přírody, příslušný podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších změn a doplňků, obdržel Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č.
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, týkající se
1)
Aktuální informace týkající se problematiky na pozemcích manželů Arvensisových
(Děpoltovice 32, 3662 25 Nová Role)
2)
Zda již došlo k prošetření stavu stromů na pozemcích 1316/8, 1316/42 a jaký byl výsledek
šetření
K předmětnému sdělujeme následující:
ad 1) odbor životního prostředí Magistrátu města Karlovy Vary nemá k uvedené záležitosti žádné
aktuální informace, neboť ji řeší Městský úřad Nová Role
ad 2) na uvedených pozemcích provedla šetření Agentura ochrany přírody a krajiny ČR s tímto
výsledkem:
Na předmětných pozemcích, zejména na p.p.č. 1316/8 došlo k navezení zeminy směrem do nivy
Lužeckého potoka. Zeminou bylo zahrnuto několik bází kmenů stromů olše lepkavé (Alnus glutinosa)
rostoucích na hraně nivy. Lze předpokládat, že zasypáním došlo k zásahu do růstových funkcí stromů,
míru zásahu však již nelze vyhodnotit. V koruně stromů je patrný obvodový ústup a prosychání
vrcholu koruny, tedy snížení vitality stromů. Není však možné prokázat vztah snížení vitality a
navezení zeminy, zejména proto, že k navezení zeminy došlo před delším časovým odstupem, což
usuzujeme z přítomnosti vzrostlého náletu na navážce, a tuto dobu lze odhadovat na cca 10 let.
U předmětných olší je zřejmé snížení vitality stromů bez bližší identifikace příčiny. Bez znalosti stavu
stromů před navážkou nelze exaktněji případné změny vyhodnocovat. A to ani změny na funkcích
plněných stromy. «
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„Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, anonymizován. Anonymizovaný údaj
je v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
přístupný k nahlédnutí na Magistrátu města Karlovy Vary“.

Poplatek:
Náklady spojené se zpracováním a poskytnutím informací se nevyměřují.
Obdrží:
Žadatel doporučeným dopisem

Ing. Stanislav Průša
vedoucí odboru životního prostředí

