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Žádost 0 poskytnutí informací

Podatel tímto žádá, ve smyslu zákona č. 10611999 Sb', o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Městskou část

Brno-Bohunice o poskytnutí následujících informací:

Žádost se týká atria Základní školy Brno, Armónská 21, p. o., Brno-

Bohunice, lČ: /r9h662/i, jejímž zřizovateLem je Statutární město

Brno, Městská část Brno-Bohunice DLouhá 1, ó2500 Brno

proč je do atria dlouhodobě zakázán vstup žákům a učitelům?
,la zák|adě čeho? Existují skutečně objektivní důvody k vydání

ohoto zákazu? Ve veřejnosti koluje nepodložená informace, že

íp. velkoListá, která roste uprostřed atria, způsobuje

lezpečnostní riziko. Tuto informaci objektivně vyvrací odborný

losudek lng. Sebery' PhD., z roku 2019, v jehoŽ závěru se

doslovně píše toto: "Posuzovaný strom je v současné době

stabiLní' Stanoviště není zceLa vhodnó pro tak rozměrnou

dřevinu - vtivem růstu může dojít k poškození btízké zídky. Tato

skutečnosi však nemá vliv na stabititu stromu, který je na

stanovišti udrŽiteLný V horizontu desetiletí. Strom je sice

zařazen do kategorie ''zhoršená stabiLita'', zatím však rrziko

seLhání stromu nelze předpokLádat. Probl.ematická je u

posuzovaného stromu především skutečnost rozvíjejícího se
tLakového větvení. Tento defekt není důvodem k okamžitému

odstranóní stromu - V nejbliŽších nejméně 5 Letech nelze

předpokLádat výrazné zhoršení stavu Stromu vyŽadující zásahy

V budoucnosti Lze skutečnost def ektního větvení řešit

clynamickou vazbou, případně s kombinací se stabiLizačnírn

řezem. Provozní bezpečnost není V současnosti narušena,

strom je však nutno sledovat _ kontrotu stavu doporučuji po

jednom roce." (konec citace)
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Dodávám, Že preventivně byl'a u stromu provedena redukce

koruny a V koruně byly rozmístěny dynamické kotvy' Po

redukčním řezu Lípa Zareagovala téměř metrovými přírůstky'

coŽ bylo konstatováno při vizuáLní kontrole stromu Komisí ŽP

RMČ Brno-Bohunice dne ó' 6.2022.

- Existují v současné době nějaké ptány, projekty nebo

vrzuaLizace rekonstrukce atria?

- Počítá projekt rekonstrukce atria se zachováním Lípy?

Prosím o poskytnutí výše požadovaných informací elektronicky zasLáním

na adresu v'haLfar@seznam'cZ. Za poskytnutí informací předem děkuji.
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Sdělení k žádosti o poskytnutí informací

YáŽený pane inženýre,

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném
přístupu k informacÍm, Ve znění pozdějších předpisů, Vám sdělujeme následující:

- Do atria areálu ZŠ Arménská21 je dlouhodobě zakázán vstup ŽákŮm a učitelům
z oprávněné obavy o jejich bezpečnost. Člověk, ktený je plně odpovědný za bezpečí
výše zmíněných osob, musí vzít v úvahu všechny faktory a míru rizika, kterou je moŽné
podstoupit, protoŽe nese i následky tohoto rozhodnutí. Jak sám dobře víte, případné
chybné rozhodnutí v této oblasti můŽe znamenat náhradu škody, případně trestní
stíhání, soud i vězení. Není tedy moŽné nutit někoho k pokynu umoŽnit vstup do
prostoru pod lípu, pokud si není a'bso-lutně jistý, Že je strom úplně bezpečný. Těmito
lidmijsou ředitel školy, starosta a UMC Brno-Bohunice. Tolik úvodem.

Při čtení znaleckých posudků, se v nich vŽdy vyskytují slova vzbuzující obavu, zda je
lípa absolutně bezpečná. Jsou to slova, jak sám píšete, typu ,,v současné době", ,jeho
stanoviště není vhodné"' ,,kategorie zhoršené stability", ,,rozvíjející se defekt větvení".
Ale existuje i posudek lng' Jaroslava Kolaříka, Ph.D' v němŽ se mluví o ,,konfliktu
s okolními strukturami" nebo doporučení k ,,postupnému kácení s volnou dopadovou
plochou''. o uvedeném stromu mluvíizjištěníškolské inspekce cituji: ,,...vzrostlý strom,
jehoŽ aktuální stav představuje nepřijatelné riziko pro zajištění bezpečnosti osob i

budovy školy". Dalším významným faktorem je skutečnost, kdy ze stromu téměř
nepřetrŽitě padajídrobné ivětšívětve' ljejich pád můŽe způsobit menší ivětšízranění.

Za těchto podmínek a při detailní znalosti situace, chápu ředitele školy, který na sebe
odmítá vzÍt riziko, vpustit žáky do prostoru lípy' Mám stejný názor. Riziko je příliš
vysoké a bezpečí dětí a zaměstnanců školy je přednější.

Dovoluji si dále upozornit, že městská část je povinna se chovat s péčí řádného
hospodáře. Je proto velmi nezodpovědné přistoupit k rekonstrukci atria s vědomím, že
za ně zaplatíme několik milionů a za pár let strom ,,spadne", Tato skutečnost je
nepřijatelné riziko z pohledu hospodárnosti obce.

Na základě výše uvedených skutečností nemohu doporučit vedení městské části Brno-
Bohunice provést rekonstrukci atria'

Telefon: 547 423 810
Fax:547 352946

Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město
Příjmový Účet: 19-519 086 0257/0100
Výdajový Účet: 19_519 08'1 0217l0100

lČoi 44992785
DlČ: CZ44992785



V současné době MČ nemá k dispozici plány, projekty nebo vizualizace rekonstrukce
atria.

Projekt na rekonstrukci atria není zpracován.

S pozdravem

lng. Antonín Crha v.r'
Starosta MČ Brno-Bohunice


