Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., obsažené částečně ve spisu
správního řízení
DOPORUČENĚ

Statutární
Magistrát
Zborovská
430 28 Chomutov

město
města

Chomutov
Chomutova
4602
V Brně 14. 3. 2016

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění – použité prostředky na výsadbu zeleně
a informace o kácení
Na základě výše uvedeného zákona Vás žádám o poskytnutí informací ve věci použití veřejných
prostředků na výsadbu zeleně a informace o kácení stromů, konkrétně:
■

Sdělení o výši vynaložených veřejných prostředků na výsadbu zeleně v jednotlivých městských

částech města Chomutova v letech 2013- 2015. Žádáme také poskytnout informace o původu
vynaložených finančních prostředků, např. dotace z Evropské unie či z jiných dotačních fondů.
Kromě toho prosíme o tyto informace
•
•
•
•

Jakou částku a z jakých dotačních titulů čerpalo statutární město Chomutov a jak byla tato částka
použita
Kolik z této částky tvořily dotace poskytnuté jednotlivým městským částem a jak byly tyto
dotace použity
Jakým dalším subjektům byly dotace poskytnuty a o jaké projekty se jednalo
Pokud nemůžete z konkrétního důvodu poskytnout seznam příjemců seznam podle předchozího
bodu, žádáme alespoň o zobecnění (kupř. pro NNO tato částka tvořila XYZ Kč,-)

Částky prosíme uvést po jednotlivých rocích (tj. za roky 2013, 2014 a 2015).
■

Informace o počtu a důvodech kácení stromů v letech 2013 – 2015 v jednotlivých městských
částech města Chomutova a množství stromů pokácených před vydáním potřebného povolení.
Konkrétně žádáme poskytnout informace o:
•

Počtu podaných žádostí o povolení kácení dřevin dle zákona č. 114/19992 Sb.

•

počtu vydaných povolení ke kácení dřevin

•

z toho povolení, které se týkaly pozemků ve vlastnictví města

•

počtu dřevin, jejichž pokácení bylo na základě vydaných povolení umožněno

•

z toho počtu dřevin, které rostly na pozemcích ve vlastnictví města

•

počtu vydaných povolení, na jejichž základě došlo k pokácení dřevin z důvodu realizace
výstavby (resp. na pozemcích, pro které bylo vydáno územní rozhodnutí)

Požadované informace mi, prosím, sdělte elektronickou poštou v režimu zákona č. 106/1999 Sb.
Předem děkuji za poskytnutí informací v zákonném termínu.

