
Příloha č. 2 k zápisu č. 7 z jednání Komise ŽP RM Přerova (03.09.2019) : Požadavky na kácení veřejné zeleně   

lokalita k.ú., par.č. druh /počet obvod v  cm důvod náhradní výsadba 

U Žebračky, 
Strhanec Přerov, 6767/1 olše 2ks 140, 160 

rostou na břehu Strhance, při větru se naklánějí, 
hrozí vývrat na soukromý pozemek 2 ks dřevin- olše 

Dluhonice u 
přejezdu 

Dluhonice, 
1355 javor 1 ks 125 cm 

dřevina se nachází v ochranném pásmu dráhy 
(podnět od Správy železniční dopravní cesty), 2 ks javor 

Jateční Přerov, 510/2 jasan 1 ks 84 cm proschlý, součást skupiny 1 ks javor babyka 

Lýsky, Za 
Vodou Lýsky, 72 topol 1 ks 180 cm 

proschlý, napadený jmelím, škody na majetku 
pádem větví za větru olše 2 ks 

 

 

 

Dvořákova 29-
37 

Přerov, 2645/1 Lípa 1 ks 272 cm Dvoják, silně proschlá až z 90%, neperspektivní Lípa 2 ks 

Vinary, Ve 
Dvoře 7 

Vinary, 433/2 Borovice 1 ks 95 cm Koruna zasahuje do el. drátů,  deformace koruny Hrušeň 2 ks, ul. Růžová, 
p.č. 351 

Sadova 1 Přerov, 5012/1 Bříza 3 ks 145, 139, 
135 c, 

Dřeviny jsou již na hranici životnosti, byly 
odstraněny suché vrcholy, napadení hnilobami 

Bříza 2 ks, ul. Bezručova 
5010/1 

Bratrská 21 Přerov, 551/2 Lípa 1 ks 123 cm Dřevina proschlá, neperspektivní 2 ks lípa 

U Tenisu 8 Přerov, 2680 Sakura 3 ks 127, 120, 
112 cm 

Proschlé koruny, větve napadené dřevokaznými 
houbami, hrozí odlomení větví 

3 ks sakura 

Na Odpoledni 
11 

Přerov, 3619/1 Bříza 1 ks 130 cm Žádost K.B., dvoják, roste v blízkosti zídky, 
v případě pádu může být poškozena jeho 
nemovitost, suché větve padají na pozemek 

2 ks javor babyka 

Nábř.Dr.Beneše-
most Míru 

Přerov, 3798 Javor 1 ks 130 cm Silně proschlý, metlovité letorosty, neperspektivní 2 ks platan 



Jižní čtvrť I Přerov, 4951/2 Lípa 1 ks 128 cm Roste v těsné blízkosti přechodu pro chodce, 
špatné rozhledové poměry, v důsledku stresu 
(nedostatek vody, solení) se nachází v koruně 
prosychání větví, drobné nažloutlé olistění 

2 ks lípa, 5738/1 

Bartošova – 
Bratrská dvorní 
trakt 

Přerov, 470 Lípa 2 ks 
Jasan 1 ks 

125, 155 cm 
110 cm 

Jedna lípa je silně proschlá, druhá poškození na 
kmeni a plodnice hub, jasan plodnice na kmeni, 
plocha slouží jako hřiště, nebezpečí pádu a zranění 

2 ks hloh 

      

 

 


