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Záznam z místniho šetření ve věci posouzení stavu stromů v Nedvězí ze dne 29,
1.2016
Přítomni: raOb. Úrad Rotrle - Martin Šindetar
zaAOPK Čn- RNDr. Irena Vágnerová

Byla provedena kontrola stavu stromů požadovaných ke kácení z důvodu nevyhovujíciho stavu.

1) Lípa na

pozeqrkupaťg,.č_. 9á911 k. l**Nedyěal

druh dřeviny: lípa srdčitá
pruměr kmene: 95 cm

§trom roste solitémě v krajnici mísírikomunikace, kořenový systém lípy je založený převažně ve
strmém břehu nad silnicí. Kořeny ze strany od silnice byty zjevně poškozeny při opravě silnice v r.
20a6. kmen iípy se vý,tazné odklání od svisié osy směrem nad silnici, niákion byi pozorován v
poslednich asi 10 letech. Natlakové straně kmene jsou patťné nové mohutné wsfvy
kcmpenzaěního dřeva, které lípa vytvořila po uvolrrěnízpadlaží.Nráklon kmene zabraňuje prujezdu
větších vozidel a hospeidářské techniky po místníkomunikaei.
Kmen má centrální dutinu u baze otevřenou. Korunou prochází nadzenrni elektrické vedení.

Záyčr a do§prre[cd: lípa funkčně nevyhovujc, s postupujícímtlo*ťkovým rťrstem budc dochazet k
dalšílrruružovárri průjezdního proíilu. Umofuění průjezdu po místníkomunikaci neize v daném
místě řešit jiným způsobem, llež zatí§bněním potoka nebo skácením lípy. Byla daporučeno rlyhovět
ádosti o kácení.
§oučasně bylo daporučeno provést odstranění nálet1,1vysokokmenných stromů pod elektricťym
vedením v okolí lípy s tírrr, žer jabioně, lísky přip. černý bez budou zacltovány.

2) Bříza na pozemku

parc. č, 949/1 k. ú. Nedvězí

druh dřevin y : biiza bělokará
pruměr kmene: dvojkmen 2x 4ů cm

Bíízaro§te ve strrném břehu nad rnistní konrunikací, jeji kmeny se od sebe odklánějí, jeden z nlch
směre*r nad silnici, druhý kmen se v minulo*ti r.lomil v půli. Jedaá §e CI §tťsín zg renitem qfuoje ve

fiázi senescence. Stav stromu je'silně narušený bez rno*rosti stabilizace. Dac,házi k dynamickému
rozpadu koruny a strorn tak představuj e viňlé bezpečnostní riziko. Stav již nelze uspokcjivě řešit
pravedením zdravotního řezu. Bylo doporučeno vylrovět ádosti o káoeni.
:} ropoty na qcgťmku pať€, č" 176é
druh dřeviny: topol vlašsi<ý

poče* 7 ks
prltměr knrenů: 45 *9a cm

'lbpoly byly vysazeny v€ velmi hustóm sponu cca 3 m, původnípočet byt pravděpodobně vyšši,
několik stromů ehybí. Koneový strom ze strany od vesniee se vylomil y bazi asi před ?aleQ.
Některé z topolů vytvořity kořenové výmladky, které prorustaji mezi star}rni kmeny spclečně s
náletem dubů, lip a vrb,
§tav topcrlů je silně narušený a crdpovidá věku, Koruny v;írazně prosychají, dachazí k vylamování
siinýeh větvi, které padají do prostoru hospodářského ďvot4 na komunikacl a na hospodriřskou
budovu. Koncový strom byl pravděpcrdobně v minulosti zasažen bleskem, na krneniie otevřená
tána s akti*,ní hnilobu bílého§pu, stabilita tohoto stromrr je ťraz.něji narušerrá,

