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Ve Svatavě dne 10.11.2020

Sděleni ÍnformacÍ dle zák. č. 106/1999 Sb.
r
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, přijaté dne 2.11.2020 jste
požádala o :
· zaslání povolení ke kácení buku, který rostl na pozemku parč. č. 28/5 k.ú. Svatava
(na rohu před objekty garáží).
· informaci, kdo dal podnět ke kácení a jaké je odůvodnění kácení.
Dle výše uvedeného zákona Vám zpřístupníme požadované informace ve Vámi
uvedeném rozsahu.
·

·

V listopadu 2017 úřad městyse přijal žádost občana o pokácení předmětného
stromu s vysvětlením veškerých důvodů (viz. příloha č. l). Na základě této
žádosti bylo toto konzultováno s odborníky, kteří tehdy neodsouhlasili jeho
pokácení.
V říjnu 2020 při místním šetření, došlo taktéž k posouzení předmětného stromu
(viz. příloha č. 2). Bylo zkonstatováno, že jeho stav se od,pos|ednj prohlídky
natolik zhoršil, že je považován za velké bezpečnostní rizi'ko 'a to i vzhledem
k tomu, v jaké lokalitě se nachází. Z daného důvodu bylo rozhodnuto o jeho
odstranění s tím, že okamžite byl v jeho blízkosti vysazen nový jedinec - buk
červený.

S pozdravem
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*
Vladimír Adamec
starosta městyse
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SOUPIS PŘEDÁVANÝCH DOKUMENTŮ
V souvislosti s žádosti o poskytnutí informace dle zák č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jsou Vám předávány tyto
dokumenty:
Příloha č. l:
'
· Žádost občana o pokácení nebezpečného stromu VC. příloh - celkem 4 listy
Příloha č. 2:
· Rozhodnutí úřadu městyse
· Odborné posouzení
· Foto
Celkem 4 listy.

Poučení:
výše uvedené záznamy jsou žadateli poskytovány na základě jeho žádosti o
poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb.. Tyto záznamy jsou žadateli
poskytovány jako občanovi obce bez předchozí anonymizace osobních údajů a mohou
tedy takové údaje obsahovat.
Žadatel je tímto výslovně upozorněn, že za případné prokázáné porušeni ochrany
osobních dat po jejich zpřístupnění nese odpovědnost a takové porušení může být
sankcionováno jako přestupkové jednání.

Ve Svatavě dne 10.11.2020
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