
Občanské sdružení  Útulné Strašnice
Nosická 10
100 00  Praha 10  

                                                                                          Státní zastupitelství pro Prahu 10
                                                                                          ul. 28. pluku 1533/29b, Praha 10 

                                                                                           V Praze 17. 3. 2013

Jako předsedkyně občanského sdružení Útulné Strašnice a obyvatelka Prahy 10 se na Vás obracím 
ve věci trestního oznámení na neznámého pachatele dle § 272, odst. 1 trestního zákona, který byl 
naplněn následujícím skutkem.  

Dne 16.3.2013 ve 20 hodin byla poškozena zásadním způsobem lípa v ul. Mrštíkova, Praha 10, 
parc. č. 997/4. Tento pozemek je majetkem CC Development s.r.o., Revoluční 1963/6, Nové Město, 
110 00 Praha 1, který jako developer budoucí stavby požádal o povolení kácení tohoto stromu. 
Řízení nebylo dosud ukončeno. Proti tomu se ohradili obyvatelé Prahy 10, kteří nesouhlasili s 
pokácením stromu, protože jde o naprosto zdravý vzrostlý strom, který má mimo estetický i 
ekologický dopad na prostředí této lokality, zatížené nadměrnou dopravou v ulici Mrštíkova i okolí 
(přestupní uzel stanice metra a tramvají). Existenci stromu bylo možné zachovat při uzpůsobení 
stavebního projektu, ale s mírným omezením rozsahu stavby. To investor samozřejmě nechtěl 
připustit. 
Naše občanské sdružení podalo koncem roku návrh na prohlášení tohoto stromu Památným 
stromem Prahy 10 na Magistrát hl. m. Prahy. Na počátku minulého týdne jsme zaznamenali, že 
strom byl označen reflexní barvou, která se používá pro označování stromů před kácením. Na tuto 
skutečnost jsme upozornili firmu CC Development s.r.o., Revoluční 1963/6, Nové Město, 110 00 
Praha 1 a požádali ji o součinnost při ochraně tohoto stromu.
Stal se pravý opak a dne 16.3.2013 byl strom nenávratně poškozen, a to takovým způsobem, že 
došlo k obecnému ohrožení na majetku i životech, protože zářez (viz foto) byl proveden ze strany 
svahu, tudíž hrozilo jeho zřícení do ulice. Proto policie a hasiči rozhodli o jeho pokácení a v 
součinnosti s ved. odd. životního prostřední Úřadu městské části Praha 10 k tomu dnes, tj. 
17.3.2013 dopoledne došlo. 
Jako přílohu přikládáme fotodokumentaci pořízenou na místě, dokládající nejen poškození stromu, 
ale i fotografie pachatelů a poznávací značku auta, kterým přijeli. Na dotaz, proč to udělali, 
odpověděli, že je poslal majitel. On je také jediným, kdo z toho má prospěch. Domníváme se tudíž, 
že došlo nejen k naplnění § 272, odst. 1 osobami, které čin provedly, ale i těmi, kteří k němu 
naváděli.
Žádáme Vás proto o prošetření celého případu. Není přece možné, aby byl takto hrubým způsobem 
ignorován zákon, zejména pak, pokud mohlo dojít i k poškození aut, movitého majetku a případně i 
zdraví v případě, že by k pádu stromu došlo. To se mohlo klidně stát, proto byla tato oblast policí 
uzavřena a strom poražen. 
Prosím, abych byla o výsledku řízení informována. Děkuji.

Ivana Mádrová
Nosická 12
100 00 Praha 10
tel. 777 766 351  



  


