
From: Hana Heringová <hana.heringova@gmail.com> 
Date: Wed, Mar 24, 2021 at 11:16 AM 
Subject: Re: U Blaženky - kácení stromů II. 
To: Zajíčková Renáta <Renata.Zajickova@praha5.cz> 
Cc: Marie Kašparová <kasparmarie@volny.cz>, Brož Lubomír <Lubomir.Broz@praha5.cz>, 
bela.bonusova@gmail.com <bela.bonusova@gmail.com>, matej@boha.cz <matej@boha.cz>, 
Ludmila Bohacova <ludmila.bohacova@gmail.com>, Kryl Milan <Milan.Kryl@praha5.cz>, 
Dočekalová Jolana, ext. <jolana.docekalova@gmail.com>, henry tietjen 
<henryk.tietjen@gmail.com>, decopra@volny.cz <decopra@volny.cz>, Daniel Špička 
<spickovi@volny.cz>, Bárta Drahomír, RNDr., ext. <dr.barta@email.cz>, pavel.storch@email.cz 
<pavel.storch@email.cz>, Bela Vidmarova <bela.vidmarova@gmail.com>, 
karel.kocman@centrum.cz <karel.kocman@centrum.cz>, hlasnyjiri@seznam.cz 
<hlasnyjiri@seznam.cz>, janpleskac@atlas.cz <janpleskac@atlas.cz>, Jan Makovec 
<makovec.jan@volny.cz>, kristinal19@seznam.cz <kristinal19@seznam.cz>, 
lebl@bytovadruzstva.cz <lebl@bytovadruzstva.cz>, vaclav.bakalar@dekonta.cz 
<vaclav.bakalar@dekonta.cz>, jiri kaspar <jira_jira@post.cz> 
 

 

Vážená paní starostko, 

 

dovoluji si obrátit se na Vás s dotazem i ke druhému kácení, které proběhlo v ulici 
U Blaženky (U Blaženky 51, na západním konci ulice v lokalitě Popelka). 

Kácení bylo povoleno v roce 2018 (plný text povolení poskytnutý sousedy z lokality 
přikládám) v návaznosti na územní rozhodnutí pro stavbu Bytového domu U Blaženky. 

Stromy byly na dotčeném pozemku sice letos pokáceny, ale vypadá to, že bytový dům 
ještě nemá platné stavební povolení (proti povolení bylo podáno odvolání viz 
https://www.praha5.cz/uredni-deska-umc-praha-5/#7407) 

Přitom např. v materiálu vytvořeném jako metodická podpora pro úředníky, kteří rozhodují 
o kácení dřevin, publikovaném na webových stránkách Ministerstva životního prostředí se 
uvádí, že okamžik, kdy je žadatel oprávněn kácení provést, je určen jako podmínka 
v povolení kácení a mělo by jím být "nabytí právní moci stavebního povolení nebo 
jiného konečného správního aktu vydaného postupem nahrazujícím řízení o povolení 
stavby, na základě něhož může být zahájena realizace záměru (stavby)". 

Tímto Vás prosím o prověření, zda je toto při povolování kácení pro stavební záměry 
na Praze 5 uplatňováno a proč tomu tak nebylo v tomto případě. Děkuji. 

 

S pozdravem 

Hana Heringová 
tel. 603 44 99 70 
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