
 

Žádost o likvidaci nebezpečných stromů 
 

Jan Hužera <svj974mb@gmail.com>       9. 2. 2022 22:00 

komu: vrba@compag.cz 

Vážený pane Vrbo, 
obracím se na Vás jménem vlastníků našeho domu a vlastníků automobilů, 
parkujících před vchodem U Stadionu 974, kde jsou dva vysoké nakloněné jehličnany.  
Při posledních větrných dnech všichni v domě se strachem sledujeme,  
jestli borovice vydrží nárazy větru, bez případných škod na našem domě či  
automobilech parkujících v těsné blízkosti. 
V příloze posílám fotografie stromů včetně ulomené větve při posledním větrném dni. 
 
Na základě našich obav Vás prosím o prošetření situace a nahrazení těchto nakloněných stromů něčím nižším 
dříve, než tyto stromy způsobí nějaké škody na našem domě či nějakém osobním automobilu. 
 
Děkuji za rychlé vyřízení. 
S pozdravem 
 
Hužera Jan 
 
Společenství vlastníků jednotek 
pro dům U Stadionu č.p.972-976 
Mladá Boleslav 
 
IČO: 284 07 199 
tel.: 603 969 029 
 

Šulitková Marie <Sulitkova@mb-net.cz>       11. 2. 2022 13:52 

Dobrý den pane Hužero, 
byla jsem se na místě podívat i s panem Vrbou z Compagu. Dřeviny jsme na místě samém posoudili a v daný 
moment jsme neshledali žádný závažný důvod k pokácení těchto dřevin. Jedná se o dospělé jedince borovice 
lesní, které se přirozeně vyklánějí za sluníčkem a zároveň tomu přizpůsobují i svůj kořenový systém. Zemina v 
místě kořenových systémů byla v pořádku, žádné známky popraskání zeminy či jiné známky toho, že by s 
kořenovým systémem bylo něco v nepořádku. Borovice mají mnohem pevnější kořenový systém než třeba smrky, 
které se v poslední době v sídlištích často vyvrací.  
Poryvy větrů poslední dobou jsou velmi extrémní a na dřeviny jsou kladeny velké nároky ohledně stability. Během 
silných větrů skutečně může dojít k odlomení větve či části dřeviny. Dřeviny ve městě průběžně monitoruje a v 
případně jakýchkoliv změn, přistupujeme k příslušným opatřením. 
Dřeviny u vašeho domu budeme i nadále monitorovat a v případě jakýchkoliv změn, zdravotního stavu či provozní 
bezpečnosti, bude přistoupeno k příslušným opatřením. 
V případě, že by se Vám na dřevině, do budoucna, cokoli nezdálo, prosím, kontaktujte mě a dřeviny 
překontrolujeme. 
 
Děkuji a přeji hezký den. 
S pozdravem 
  
Ing. Marie Šulitková 
Magistrát města Mladá Boleslav 
Odbor stavební a rozvoje města 
Oddělení služeb – úsek zeleně 
tel. 326 716 145 
mobil: 734 872 636 
e-mail: sulitkova@mb-net.cz 
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