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Vážený pane,
Na základě Vaši žádosti ze dne 31.01.2017 o poskytnutí informace ve věci pokácených stromů
u studánky Pod Obecníkem a co se děje s pokácenými stromy Vám sděluji.
Kácení obou jasanů bylo provedeno na základě Rozhodnutí MěÚ Zubří – povolení jejich
pokácení čj.: MěÚ/OV/55/2017/Pas ze dne 12.01.2017, které nabylo právní moci dne
23.01.2017.
Důvod k pokácení dřevin byl u obou jasanů jejich zdravotní stav.
Jasan o obvodu kmene 215 cm byl napaden dřevokaznou houbou, jejíž plodnice rostly na
bázi kmene. Přítomnost houby na kmeni přitom indikuje počínající hnilobu, s čímž je spojeno
i narušení stability kmene. Na kmeni byly navíc patrné podélné trhliny neznámého původu.
Pevnost kmene narušena houbou byla dále oslabena kvůli vysoko položenému těžišti stromu
v důsledku vysoko vyvětveného kmene. Vysoko postavená koruna byla navíc jednostranně
rostlá (asymetrická), a to ještě ve směru mírného náklonu stromu směrem ke komunikaci a
el. vedení. Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že uvedený jasan (o=215 cm) byl
provozně nebezpečný.
Druhý z jasanů o obvodu kmene 180 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí byl zřejmě
napaden houbovou chorobou, která je v posledních letech velkým problémem a způsobuje
intenzivní chřadnutí a odumírání jasanů nejen v České republice. V koruně předmětného
stromu se nacházelo velké množství zlomů a suchých větví, a to i těch silnějších. Na
proschnutí koruny mohla mít vliv i dlouhotrvající suchá období v předchozích letech.
V každém případě vitalita tohoto jasanu byla velmi nízká a z hlediska budoucí perspektivy se
ani nedalo očekávat její zlepšení.
Dřevní hmota se prodává v souladu s Vnitřním předpisem města Zubří - „Ceník za prodej
dříví z lesů a veřejných ploch města Zubří“, který schválila Rada města Zubří – RM 53/921,
s účinností od 1.7.2009. I s touto dřevní hmotou z obou jasanů bylo naloženo v souladu
s touto směrnicí.
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