
Vážení spoluobčané, 

zhotovitel vodovodu i svazek obcí, který tuto stavbu inicioval, mne opakovaně ujistili, že při budování 

vodovodu podél stromořadí budou maximálně respektovat ochranné pásmo 2,5 metrů od 

jednotlivých stromů.  

V jednotkách případů (odhadují 3-5 kusů), kde se ke stromům výkop přiblíží více, je v případě 

poškození stromů jak svazek obcí (Úholičky, Velké Přílepy, Statenice) , tak zhotovitel připraven škodu 

uhradit, resp. financovat novou výsadbu stromů.  

Požádal jsem také dnes, 21. června, aby výkopové práce neprobíhaly v blízkosti stromů během 

největších veder.  

Věnuji akci pozornost, stejně tak kolegyně z odboru životního prostředí. Nevěřte, prosím,  pomluvám 

na fcb, že tomu tak není. Stejně jako vedení města ani příslušný odbor úřadu nikdy nechtěli povolit 

kácení stromů (a kdo říká opak, nemluví pravdu), tak platí, že věc sledujeme a se zadavateli i 

zhotoviteli komunikujeme a zohledňujeme  r a c i o n á l n í   připomínky občanů.   

Věříme, že zadavatelé i zhotovitel jsou slušní lidé a dostojí svým slibům o maximální šetrnosti 

výkopových prací.  

Roztoky jsou ale jen jedním z účastníků řízení, věc zadával svazek obcí budujících přivaděč a 

administrovala pověřená obec Černošice.  

Stromy jsou jistě veřejným zájmem, leč zbudování přivaděče pitné vody k našim sousedům také.  

Prosím proto o posuzování s chladnou hlavou. 

 

Tomáš Novotný, místostarosta 

 

Doplňujeme i vyjádření prováděcí firmy: 

 
Dobrý den,  
 
realizace vodovodního přivaděče bude prováděna v blízkosti stromů velmi opatrně s maximální 
opatrností aby nedošlo k jejich poškození..  
V místech kde bude hrozit kolize s kořeny, bude prováděn výkop, pokud to geologie dovolí, ručně.  
Potrubí je v dimenzi 250mm a musí se svařovat na terénu a postupně se ukládá do výkopu.(jako 
dlouhý had).  
Stromy které by i přes maximální opatrnost přišly k úhoně, můžeme nahradit novou výsadbou.  
Dle mého názoru jde o cca 5ks které jsou v těsné blízkosti trasy vodovodu.  
Po provedení zemních prací, můžeme i tyto zalévat abychom tak minimalizovali poškození.  
Pro případné dotazy, jsem k dispozici.  
Pěkný víkend  
 
Karel Sklenička  
Jednatel a hlavní stavbyvedoucí 

 


