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Příspěvky na ošetření stromů 

 
Svitavy, 10. března – V roce 2009 byly na území města ošetřeny dva stromy z velké části za městské 
peníze, a to v rámci akce, která se opakuje již jedenáctý rok. Loni poskytlo město Svitavy příspěvek 
ve výši cca 60 – 90 % z celkového nákladu, podle výše spoluúčasti na úklidu dřevní hmoty vzniklé 
v souvislosti s předmětnými pracemi. Celkové náklady na ošetření činily téměř 40 tisíc korun a 
z toho přispělo město  částkou 28 400 korun. 
 
   Stromy tvoří důležitou složku zeleně a plní řadu významných funkcí (estetickou, 
mikroklimatickou, hygienickou, ekologickou atd.). Tím se významně podílejí na zlepšování 
životního prostředí obyvatel v našem městě. Důležité je však nejen stromy vysazovat, ale také je 
pečlivě a odpovědně ošetřovat během celého života. Ošetřování stromů je činnost, která vyžaduje 
speciální znalosti, vybavení a dovednosti. Neodborný řez může způsobit nezvratné poškození, které 
bude ovlivňovat strom po celý jeho život, případně v horších případech život stromu výrazně zkrátí. 
   Proto i letos vyhlásilo město Svitavy program na podporu ošetřování významných stromů 
rostoucích na území města. Přednostně bude příspěvek přiznán na ošetření  stromů,  jejichž stav lze 
charakterizovat jako rizikový. Ošetření spočívá v provedení bezpečnostního a zdravotního řezu, 
sanaci dutin, případně zabezpečení koruny stromu proti jejímu rozlomení umístěním bezpečnostní 
vazby. Příspěvek nebude poskytován na kácení stromů. 
   Žádost o poskytnutí příspěvku je nutno podat do 30. dubna 2010 odboru životního prostředí MěÚ 
Svitavy (zde lze vyzvednout potřebný tiskopis a získat podrobné informace). K žádosti je nutné 
doložit doklad o vlastnictví pozemku (výpis z katastru nemovitostí) a kopii katastrální mapy se 
situačním zákresem předmětného stromu. V žádosti může žadatel uvést návrh odborné firmy, která 
by byla schopna ošetření stromu provést, případně výši své spoluúčasti na uhrazení nákladů na 
ošetření. 
   Odbor ŽP všechny žádosti posoudí a zajistí zpracování cenové nabídky od odborné firmy. Poté 
všechny materiály předá k posouzení Ekologické komisi Rady města, která rozhodne o poskytnutí 
příspěvku nebo zamítnutí žádosti. Komise bude rozhodovat podle kritérií, kterými jsou: význam 
daného stromu z hlediska městské zeleně, stupeň poškození a výše spoluúčasti vlastníka stromu. 
Podáním žádosti nevzniká na příspěvek nárok. O výsledku budou všichni žadatelé písemně 
informováni.  
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