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Stanovisko ke stížnosti - ev.č. KT/St/8/2020 
 
Vážený pane Dekastello, 
 
na Městském úřadě Litvínov jste dne 15.11.2020 učinil podání stížnosti ve věci stavebních 
prací na akci Přestupní terminál Citadela a redukce zeleně v rámci této stavby. V další části 
stížnosti poukazujete na osoby pohybující se na staveništi, dle Vašeho názoru, 
nerespektující nařízení a mimořádná opatření v prevenci proti šíření koronaviru. Tato 
stížnost je evidována v centrální evidenci stížností pod ev.č. KT/St/8/2020. 
 
Při evidenci a následném řešení uvedené stížnosti bylo postupováno v souladu 
s ustanoveními Směrnice rady města číslo 3/2013 – Pravidla pro přijímání a vyřizování petic 
a stížností. Na základě Vašeho podání byla stížnost předána kompetentním odborům, a to 
odboru investic a regionálního rozvoje a odboru životního prostředí k prošetření  
a přijetí stanoviska, příp. dalších opatření. 
 
Stanovisko ke stížnosti je rozčleněno, a to nejprve na část týkající se samotné stavby 
Přestupního terminálu Citadela a redukce zeleně. Další část je věnována osobám na 
staveništi. 
 
Stavební práce na akci Přestupní terminál Citadela jsou realizovány dle schválené 
projektové dokumentace stavebním úřadem. V rámci připomínkování bylo přislíbeno, že 
redukce zeleně u tramvajové zastávky proběhne pouze v minimální nutné míře, avšak 
s ohledem na požadované parametry okolních ploch. Stávající autobusová zastávka ve 
směru z centra je řešena v rámci jízdního pruhu ulice Podkrušnohorská. Projektová 
dokumentace řeší nové autobusové zastávky jako zálivové šíře 3 m, což má vliv na návazné 
zpevněné plochy, kde by ponecháním betonového květníku se vzrostlými stromy nebylo 
možno zajistit dostatečné šířkové uspořádání zpevněných ploch (nástupiště pro BUS 
zastávku, chodník). Proto musela projektová dokumentace řešit zrušení tohoto betonového 
květníku včetně zeleně. Za redukce této zeleně bude provedena náhradní výsadba 40 kusů 
kultivarů tavolníku do nového květníku, jehož umístění a rozměry respektují uspořádání 
zpevněných ploch. 
 
Z vyjádření odboru životního prostředí vyplývá, že k předmětnému kácení stromů bylo dne 
26.08.2019 vydáno závazné stanovisko pod čj. MELT/56375/2019/OŽP/MAK/246.13. 
Závazné stanovisko se týkalo 2 ks dřevin druh borovice o obvodu kmene ve 130 cm nad 
zemí 100 cm a 80 cm, které byly dle přiložené projektové dokumentace „Přestupní terminál 
Citadela, ul. Podkrušnohorská, k.ú. Horní Litvínov“ z května 2019, zhotovitel MESSOR s.r.o., 
Jana Švermy 11. 432 01  Kadaň, IĆ: 28738217, v přímém konfliktu se stavbou. Zbylé stromy 
nedosahovaly rozměrů, pro které je třeba žádat o souhlas s pokácením, nebyly tak součástí 
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závazného stanoviska. Závazné stanovisko bylo vydáno pro účely územního řízení 
vedeného stavebním úřadem pro předmětnou stavbu. Samotné povolení ke kácení vydal 
následně stavební úřad jako součást výrokové části rozhodnutí o územním řízení. 
 
V další části stížnosti týkající se skupiny lidí pohybující se po staveništi uvádíme, že se jedná 
o osoby oprávněné zúčastnit se kontrolního dne na akci Přestupní terminál Citadela. Setkali 
se zde zástupci realizační společnosti, technického dozoru stavebníka a technika odboru 
investic a regionálního rozvoje. Skupina se pohybovala na staveništi zhotovitele stavby, který 
za něho také po celou dobu výstavby zodpovídá. Dle sdělení zúčastněných neměli všichni 
účastníci nasazený ochranný prostředek dýchacích cest, a to po vzájemné dohodě a za 
dodržování bezpečného odstupu 2 metrů. 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že stížnost byla vyhodnocena jako nedůvodná. 
 
Velice děkujeme za Váš podnět. Vážíme se všech občanů Litvínova, kteří mají zájem  
o zlepšování města a o věci veřejné. Věříme, že úprava v této části Litvínova přispěje ke 
zlepšení a zklidnění situace, zejména v ranních a odpoledních dopravních špičkách. 
 
S pozdravem 
 
 

otisk úředního razítka 
 
 
Ing. Hana Kovaliková v. r. 
vedoucí oddělení organizačně personálního 
 
 
 
 
 
Doručuje se 
Mgr. Petr Dekastello, K Loučkám 1360, Litvínov 
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