
 
Poř. 
číslo 

Druh dřeviny ks/plocha 
m2 

Pozemek, popř. lokalita Obvod 
kmene*( 

Platnost 
povolení -

do 

Odůvodnění Č. j. 

Srpen 2021 

1. Smrk ztepilý  3 715/65 BH, u KD 103,128,125 2023 Jeden suchý, dva téměř suché, 
nebezpečí odlomení větví na 
frekventovaném pozemku 

67829/2021 

2. Jírovec maďal 1 1136/16 PB Žižkova 216 2023 Velké řezné rány, hniloba, nakloněný 
kmen, trhliny, výrazně zhoršený 
zdravotní stav 

67829/2021 

3. Lípa srdčitá 1 2581/35 Gorkého 153 2023 Strom je suchý, nebezpečí úrazu 67829/2021 

4. Lípa srdčitá 1 715/22 BH, E. Beneše 87 2023 Strom je suchý 67829/2021 

5. Modřín 
opadavý 

1 236/3 Kozičín 192 2023 Tlaková vidlice od báze, proschlý, 
výrazně zhoršený zdravotní stav 

67829/2021 

6. Javor mléč, 
javor horský 

2 2645 PB Anenská 153,185 2023 Stromy jsou suché, odumřelé, 
nebezpečné 

67829/2021 

Říjen 2021 

1. Javor mléč, 
javor klen, 
jasan ztepilý, 
bříza bělokorá  

1+2+1+1 182/9 Zavržice -stromořadí Vícekmeny, 
37,87 

2024 Stromy mají nevhodnou strukturu 
větvení, nemají perspektivu ve 
stromořadí, bude se zde sázet Alej 
Svobody, budou doplněny chybějící 
stromy 

78736/2021 

2. Jasan ztepilý, 
javor mléč 

1+1 1022, 1021/1 park 
Střelovna 

188,191 2024 Suchý a téměř suchý strom, infekce 
kořenů, a infekcí napadený kmen 

78736/2021 

3. Javor mléč, 
lípa velkolistá 

2+2 32,31 Arnoštovy sady 178, 103, 285, 
248 

2024 Javor u Ernestina má prasklé 
defektní větvení, má instalovanou 
vazbu, ale prasklina postupuje dál, 
druhý javor má vlivem vichřice a 
infekce obnažený kmen, rozlomenou 
tlakovou vidlici, lípa byla při vichřici 
ulomena padajícím stromem, zbylo 
jen torzo, druhá lípa u pomníku má 
hnilobu v kmeni, poškozené kořeny, 
silně narušený zdravotní stav 

78736/2021 

4. Lípa srdčitá 1 58/3 Brod u Příbramě 141 2024 Strom je suchý 78736/2021 

5. Bříza bělokorá 1 4232/2 Školní ulice, u 
parkoviště 

109 2024 Uschlá horní polovina stromu, lámou 
se suché větve 

78736/2021 



6. Bříza bělokorá 2 515/2, 515/37 Mariánská 
ulice 

97,106 2024 Suchá a téměř suchá bříza nad 
chodníkem a vozovkou, nebezpečí 
úrazu 

78736/2021 

7. Jeřáb ptačí 1 515/79, gen. Kholla 87 2024 Zcela suchý strom 78736/2021 

Listopad 2021 

1. jasan 2 2108-Příbram 137 a 212 na dobu 
neurčitou 

Kácení bude provedeno v rámci 
realizace záměru „Odbahnění a 
rekonstrukce malé vodní nádrže 
Kaňka“. Dojde k odstranění 
náletových neperspektivních dřevin 
na pravém břehu rybníka, káceny 
budou přednostně mladé náletové 
a výmladkové dřeviny (pruty) formou 
výchovné probírky tak, aby na břehu 
zůstaly perspektivní dřeviny jako 
součást břehového porostu. Vzrostlé 
vysokokmenné stromy budou 
ponechány (s výjimkou 3 ks jasanu), 
případně bude proveden jejich ořez 
tak, aby byla zachována kontinuita a 
funkce břehového porostu. V případě 
jasanu na pozemku parc. č. 2106 v k. 
ú. Příbram se jedná o torzo stromu, 
které vzniklo v minulosti následkem 
odlomení koruny. Jasany 
na pozemku parc. č. 2108 v k. ú. 
Příbram jsou nakloněné směrem do 
rybníka, mají podemleté kořeny 
a  jsou nestabilní. 

112905/2021 

2. zapojené 
porosty 
náletových 
dřevin 
(zejména 
javor, jasan, 
vrba, trnka, 
hloh, růže 
šípková aj.) 

165 m2 2106-Příbram do 80 cm 
 

na dobu 
neurčitou 

3. jasan 1 2106-Příbram 300 na dobu 
neurčitou 

        
*( Měřeno ve výšce 130 cm nad zemí 

 


