l-uŽnáci, z.s'

ttádraŽní 645, 7681 1 Chropyně
lČ: 0a103688
Í*znilesv@email.gz

Město KroměříŽ
Velké nám. 115l1
76T 01KroměříŽ

tel:778824951

t-

V Chropyni dne 1. 3. 2016

Věc: Žádost o informace dle zákona č.106119gg sb'
Na zakladě zákona č.106/1999 $b Žádáme o nÍŽe uvedené inforrnaoe. odpovědi a informace
na poloŽené datazy nám prosím zašlete na email: lqznitesv@'email,pa .

1.) Seznarn vydaných povolení a zÉwaznýeh stanovisek ke káce*í dřevin a jeJich kopie,
která váš Úřad vydalza poslední3 rněsíce a které se týkají katastru obce Chropyně a
Plešovec' (Zejména ve vztahu k VKP - r4iznamné krajinné prvky)

Předem děkujeme za poskytnuté iníormaee.
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RNDr. Božena ševčíková
od:
odestáno:
Komu:
Předmět:
PříIohy:
Podepsáno:

RN Dr. Božena Ševčíková< bozena.sevcikova@ mesto-kromeriz.cz
1]-. března

>

20169:I2

'luznílesy@email.cz'
IN 8/2016 odpověd'
IN 8-2016 - Poskytnutí informace.docx
bozena.sevcikova@ mesto- kromeriz.cz

Vážený pane,

V

příloze Vám posílám odpověd'na Vaši žádost o informaci, podanou na Městský úřad Kroměříž dne 2.3.2016.

S pozdravem
RNDr. BoŽena Ševčíková

vedoucÍ odboru ŽivotnÍho prostředí
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Městský úřad Kroměříž
Husovo náměstí 534'767 01 KroměřÍŽ
tel.: +420 573 321326 , mob.: +420721349 607
bozena.sevc kova@mesto-kromeriz.cz
www. snesto-k r*meriz.cz
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MESTO

Městský úřad Kroměříž
Velké náměstí'l15

KRoMĚŘÍŽ

767 01 Kroměříž

tel. +420 573321 111
fax+420 573 331 481
www. mesto-kromeriz.cz

Lužňáci, z.s.
NádraŽní 645

vynzuJe

RNDr. BoŽena Ševčíková

odbor

Životního prostředí

e-mail
telefon

bozena.sevcikova@mesto-kromeriz. cz
+420 573 321 326
MěÚKM/o16252t2016

7681í GHRoPYNĚ

číslojednací
datum
11. března2016
počet stránek 1

(dIe zákona 106/1999

sb. o svobodném přístupu k informacím: tN -812016|

Dne 10. 3.2016 postoupil odbor oběansko

-

správních agend, oddělení právních činností,Městského

úřadu KroměříŽ, odboru Životního prostředí Městského úřadu KroměříŽ Žádost o poskytnutí informacío
vydaných povoleních a závazných stanoviscích ke kácení dřevin vydaných za poslední 3 měsíce pro
k.ú. Chropyně a Plešovec, od Žadatele LuŽňáci, z.s., NádraŽní645, 75B 11 Chropyně, evidovanou pod
č.j.:014156120'16, lN- 812016, ze dne 2.3.2016.

odbor Životního prostředí sděluje, Ž v uvedeném období nebylo odborem Životního prostředí vydáno
Žádné závazné stanovisko, které by se týkalo činnosti s navazujícím kácením dřevin.
K povolení kácení dřevin v katastrech Chropyně a PleŠovec je v souladu se zákonem č. 11411992 Sb' o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění, příslušnýMěstský Úřad Chropyně.
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ndL'or Životního prostředí

Zzzzz-zz.z-z-<-/
RNDr' BoŽena Ševčíková
vedoucí odboru Životního prostředí

