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Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
Vážený pane inženýre, 
 
Magistrát města Chomutova, odbor interní audit, jako příslušný orgán povinného subjektu podle 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, Vám k Vaší žádosti o informace ze dne 13.3.2022: 
 
Jako rodilého občana mne velmi nemile překvapila změna úpravy zeleně městského parku - 
odstranění živého plotu podél obvodu městského parku. Z mého pohledu se to jeví jako nesmyslné 
rozhodnutí. 
Žádám o poskytnutí informace: 
1. Kdo, kdy a na základě jakého podkladu rozhodl o odstranění živého plotu. Žádám o kopii 
písemného rozhodnutí. 
2. Jaká byla hodnota odstraněné zeleně - živého plotu - viz. Pasport zeleně TSmCH. Případně sdělte 
odhad ceny odstraněné zeleně dle zákona o oceňování majetku a prováděcího předpisu. 
3. Kolik financí stálo toto rozhodnutí celkově. Žádám o kopii účetních dokladů. 
 
sděluje následující:  
 

1. Odstranění živého plotu provedly Technické služby města Chomutova, provoz veřejné 

zeleně v rámci běžné údržby městské zeleně na základě povolení pokácení dřevin rostoucí 

mimo les dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

rozhodnutí č.j. MMCH/305264/2019 ze dne 19.12.2019 Magistrátu města Chomutova, 

odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody a krajiny.  Živý plot byl značně 

přestárlý, druhově nejednotný, nekompaktní, místy značně prosychající a již neodpovídající 

trendům zahradní architektury.  V příloze je přiložené výše jmenované rozhodnutí, kde jsou 

zodpovězeny i další otázky. 

2. Hodnota živého plotu byla již marginální vzhledem k stáří a stavu. Běžně se hodnota 

nevyhodnocuje, a tak takovým neceněním nedisponujeme. V rámci vydaného rozhodnutí 
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byla stanovena náhradní výsadba jako kompenzace ekologické újmy dle přepisů na ochranu 

přírody a krajiny. 

3. Provedené práce v rámci odstranění živého plotu i následných činností související s 

uložením náhradní výsadby prováděly Technické služby města Chomutova, provoz veřejné 

zeleně v rámci hlavní činnosti běžné údržby městské zeleně. Účetní doklady za nakoupené a 

následně vysázené dřeviny dle vydaných rozhodnutí jsou přiloženy. 
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odbor interní audit – právní oddělení 
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