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Zápis z proiednání žádosti o přehodnocení prací na náměstí Míru v Hulině
Přítomni:
Zástupci města: Mgr, Roman Hoza - starosta

petr polák - místostarosta
lng. Roman Dutkevič - vedouci odboru rozvoje města a lP
Bc. Šárt<aDostálová - referent odboru rozvoje města a ZP

za občany:

MUDr. Radoslava Karlíková
Mgr. Jaromír Mikeš
lng, Zbyněk Schaffer
JUDr. Jaroslav Miklík
Zdeněk Forejt
Martina schafferová

karelMalošík

Mgr. Hana Kouřilová
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úne 17.2.2014 byla na Městský úřad Hulín, odbor rozvoje města a životn[ho prostředí

doručena žádost o přehodnocení prací na náměstí Míru v Hulíně podepsaná občany města.
ŽáOost byla sepsána v souvislosti s kácením dřevin, jejichž práce byly započaty ve čtvrtek
B.az.zaA. V žádosti a na základě telefonického rozhovoru s lng. Dutkevičem bylo
požádáno o schůzku s vedením města, svolanou na pondělí 17.a2.2014 ve 14:00 hodin.
Schůzka proběhla v zasedacímistnosti Městského úřadu Hulín ve výše stanovenou dobu, na
které byly projednány a vysvětleny vzniklé souvislosti,
Na základě pravomocného rozhodnutí o povolení ke kácenídřevin vydaného MěU Hulín, dne
17.01.2014, pod č.j.: MÚH/0o462t2o14, bylo povoleno kácení 18 ks stromů v dřevině llpa,2
ks stromů v dřevině borovice, 2 ks stromů v dřevině bříza,1 ks stromu v dřevině smrk a 2 ks
stromů v dřevině kaštan.

Pracovníky trrtěÚ Hulín a společnosti KOMBYT §ERVI§, s.r.o, byly označeny všechny výŠe
uvedené dřeviny, vyjma 4 ks stromů v dřevině !ípa, které i když byly povoleny, jejich kácení
bylo na základě ústniho projednání s vedením města odloženo až podle skutďného
zaměření plánované regenerace chodníku, místníkomunikace, parkovacích míst atd., takže
v konečnémdůsledku k němu nemuselo ani dojít. Shodou okolností však došlo cca dne
11.02.2014 kvandalismu a bylyoznaěeny mimo jiné i §rto 4 stromy, které mohly být
ponechány. V pátek 14.02.2014 byly bohužel pracovníky společnosti KOMBYT SERVI§,
s.r.o. pokáceny.
město Hulín
nám. Miru 162
768 24 Hulin

tel,:573 502723
fax: 573 350 188
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