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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Magistrát města Chomutova, odbor životního prostředí (dále jen správní úřad), obdržel dne 06.01.2022
žádost žadatele:
o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“ a současně také jako zastupitel dle zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, kterou požaduje poskytnutí informací a zaslání kopie listin:

„žádám o informaci jaká usnesení a rozhodnutí týkající se stromů a souvislých porostů dřevin, které rostou
na pozemcích parc. č. 4160/1 (ostatní plocha), parc. č. 4162 (zahrada), parc. č. 4163/1 (trvalý travní porost),
parc. č. 4167/3 (trvalý travní porost), parc. č. 4167/19 (ostatní plocha), parc. č. 4168 (ostatní plocha), parc. č.
4169/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Chomutov II vydal Magistrát města Chomutova v období od 1.
ledna 2020 do 5. ledna 2022. Žádám o jejich výčet a zaslání jejich kopií.
Dále žádám o zaslání všech znaleckých posudků, jejichž předmětem je posuzování výše specifikovaných
stromů a souvislých porostů, které si Statutární město Chomutov či odbory jeho magistrátu ve výše
uvedeném období vypracovaly svépomocí, nechaly vypracovat či obdržely v rámci správních řízení a žádostí
od třetích osob.
Dále žádám o zaslání závazného stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny při Magistrátu města
Chomutova, odboru životního prostředí ze dne 07.10.2021, čj. MMCH/135361/2021.
O výše uvedené informace a dokumenty žádám dle zákona o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999
Sb.) a současně také jako zastupitel i dle zákona o obcích (č. 128/2000 Sb.)“

a poskytuje informace :
- výčet usnesení a rozhodnutí:
Usnesení o zastavení řízení č.j. MCH/143036/2020
Koordinované závazné stanovisko – negativní č.j. MMCH/ 28211/20221
Závazné stanovisko č.j. MMCH 135 361/2021
a zaslání kopie listin:
Usnesení o zastavení řízení č.j. MCH/143036/2020
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Koordinované závazné stanovisko – negativní č.j. MMCH/ 28211/20221
Závazné stanovisko č.j. MMCH 135 361/2021
Technická zpráva – vegetační úpravy
Příloha k TZ
Situace kácení
Biologické hodnocení
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