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Lidem se nelíbí kácení lip na náměstí v Hulíně,
radnice ho dokončí
24. dubna 2015 10:04

Rekonstrukci náměstí, na kterou se v Hulíně na Kroměřížsku dlouho těšili, komplikuje spor o
lípy a další stromy. Projekt na oživení prostranství totiž počítá jen s některými stromy,
plánované kácení tak vyvolalo ve městě velký poprask.

Vizualizace plánované podoby náměstí v Hulíně. | foto: Město Hulín

„Zatím se nám podařilo kácení zastavit, ale máme obavy, že radnice nedodrží slib a nechá
porazit i další stromy,“ řekl Zdeněk Forejt ze sdružení Zelená pro občany.
Do problému se nedávno vložila i Česká inspekce životního prostředí. Konstatovala však, že
radnice zákon neporušila.
Problém začal loni v únoru, kdy z náměstí zmizelo 14 vzrostlých stromů. Prakticky okamžitě
vznikla petice, která za dvě hodiny získala 80 podpisů. A zrodil se i občanský spolek, který si
po půl roce jednání vymohl na radnici dohodu, že další kácení na náměstí zastaví.
To ale znamená změnu projektu a ohrožuje to i 19milionovou dotaci z evropských peněz,
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kterou město na nové náměstí získalo. Před pár dny proto město přišlo s dodatkem k dohodě,
podle něhož čtyři sporné lípy k zemi přece jen půjdou.
„Nabídli jsme výměnou za to novou výsadbu, vybrali vzrostlejší stromy a dali na výběr
lokalitu,“ popsal starosta Hulína Roman Hoza.
„Nejsme město, kde se bezmyšlenkovitě kácí, už třetím rokem pravidelně obnovujeme aleje, v
Záhlinicích jsme znovu vysadili třešňový sad,“ vypočítal.
Jednání ale uvázla na mrtvém bodě, občané kácet nechtějí, radnice ano. „Dohodu tak
považuji za platnou. Upravíme projekt a stavební firma si s tím bude muset poradit,“
konstatoval Hoza.
Stromy totiž budou částečně zasahovat do silnice, jež se k nim posune. Jediné, na čem se
strany zatím shodly, je, že radnice nechá stromy odborně ošetřit a prořezat.
Podle dendrologického posudku, který si sdružení nechalo vypracovat, jsou stromy zdravé.
Město teď zadalo posudek oponentní.
S přeměnou náměstí v Hulíně čekali na dokončení dálnice D1, jež z města odvedla tranzitní
dopravu. Práce za zhruba 20 milionů korun by měly skončit přibližně za měsíc.
Autor: Petra Procházková
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