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VÁŠ DOPIS ZNACKY/25 DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE VPRAZE . SUCHDOLE DNE

UMC [SUCH 00819/2022 Doubková 25.04.2022

tel. 222361425

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Městská část Praha-Suchdol obdržela dne 19.04. 2022 Vaší žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž žádáte poskytnutí následujících

informací ohledně Rozhodnutí o kácení, náhradních výsadeb a nových výsadeb na území MČ Praha-

Suchdol v období od 01.12.2018 do 15.4. 2022.

Tímto Vám poskytuíeme na vaše dotazy požadované informace (vztahuíí se k výše uvedené době).

1. V rámci pozitivního rozhodnutí Vašeho příslušného útvaru došlo k odstranění kolika stromů z

území Vaší městské části ? _

V rozhodnutích, které vydal náš úřad, bylo povoleno kácení 206 stromů. Kolik stromů byla

skutečně na základě rozhodnutípokáceno neevidujeme. Navíc rozhodnutí máplatnost 2 roky

od nabytíprávní moci.

2. Na základě rozhodnutí — viz bod 1/ bylo Vaším příslušným útvarem rozhodnuto o náhradní

výsadbě kolika stromů ?

Vrozhodnutích, které vydal náš úřad napovolení kácení, bylapředepsáno náhradní výsadba

252 stromů.

3. Jaký počet stromů byl odstraněn bez příslušného povolení (pokud je uvedené Vaším

příslušným útvarem evidováno) ?

Není naším úřadem evidováno.

4. Jaký počet nově výsadby stromů je Vaším příslušným útvarem evidován, a to nezávisle na

bodu 2/ ?

Náš úřad eviduje pouze výsadby, které provedlapřímo naše MČ. Celkovýpočet vysazených

stromů v daném časovém obdobíje 358 ks. .
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