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Uřad městské části Praha-Lipence
K Obci 47, 155 31 Praha 5 — Lipence

;.

Č.j.:594/4—2022

v Praze dne 26. dubna 2022

Mgr. David Bodeček

Počet listů: 2

Poskytnutí informací podle zákona_. č. 10611999 Sb. — zaslání

Dne 15. dubna 2022 jste prostřednictvím datové schránky doručil na Úřad Městské části PrahaLipence, svou žádost o poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb„ o svobodném přístupu
kinformacím ve znění pozdějších předpisů, týkající se povolování kácení stromů a náhradní
výsadbě stromů.
Kjednotlivým bodům Vaší žádosti sdělují, ke siedovanému období od 11222018 do 15, 4. 2022:
1) Vrámci pozitivního rozhodnuti Vašeho příslušného útvaru (oddělení/odboru) došto

k odstranění kolika stromů z území Vaší městské části?
Úřad městské části Praha — Lipence, se sídlem K Obcí 47, 155 31 Praha 5 - Lipence povolit na
zaktade žádostí, podle ustanovení § 8 odst. 1 zák. č. 118/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů a Vyhtášky Mšnisterstva životního prostředí (3. 189/2013 Sb., o ochraně
dřevin a povolování jejich kácení ve znění pozdějších předpisů, pokácení stromů vjednotlivých

letech takto:
- rok 2018

— 4 stromy

— rok 2019
— rok 2020
- rok 2021

- 18 stromů
— 23 stromů
- 187 stromů (ztoho na 161 stromů košem řeky Berounky na které by! zpracován

- rok 2022

— 28 stromů

dendrotogícký posudek na jejich nutnost pokácení)

2) Na základě rozhodnutí —— viz bod &. 1), byto Vaším příslušným útvarem rozhodnuto 0

náhradní výsadbě kolika stromů?
Úřad městské části Praha —- Lipence, se sídlem K Obcí 47, 155 31 Praha 5 — Lipence rozhodl 0
náhradní výsadbě těchto počtu stromů v jednotživých letech:

— rok 2018

» 4 stromy

- rok 2019
— rok 2020
- rok 2021

- 18 stromů
- 23 stromů
— 73 stromů (počet je nižší vzhledem ke krajinářskemu a dendrologickému posudku
k výsadbě stromů kolem řeky Berounky)
» 28 stromů

— rok 2022
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3) Jaký počet stromů by! bez přisšušného povolení (pokud je uvedené Vaším příslušným
útvarem evidováno)?
Úřad MČ Praha-Lipence neeviduje žádný případ pokácení stromu bez přisiušného povoieni.

4) Jaký počet nové výsadby stromů je Vaším příslušným útvarem evidován, a to nezávisle na
bodu 2)?
Úřad městské části Praha „„ Lipence, se sídlem K Obci 47, 155 31 Praha 5 — Lipence nad rámec

počtu stromů
— rok 2018
— rok 2019
- rok 2020
~ rok 2021
— rok 2022

uvedených v bodě 2} provedl výsadbu v jednotiivých letech těchto počtu stromů:
- O stromů
— 26 stromů
— 110 stromů
» 31 stromů
— O stromů

Zpracovat:

Ing. Petr Jindra
tajemník úřadu

Ing. PGÍI' Digitálně podepsal
Ing. Petr Jindra
Datum: 2022.04.26
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l.

V rámci pozitivního rozhodnuiš Vašešm příslušného útvaru (odóělenífodboru) došlo k odstranění kolika
stromů 73, územi Vaší městské čásíí?

2.

Na záklaéě rozhodnutí — viz hoci 2), bylo Vašim přšsšušným útvarem rozhodnuto 0 náhradní výstavbě
kolika stromů?

U)

Dobrý dam. Dovoluji si Vaše příslušné vdcžčlenífúdbm
gggsíedovzmé období od l. 12. 2018 do 15. <1. 2822.

Jaký počet stromů byí adsimněn bez příslušného povoieni (pokud je uvedené Vašim příslušným
úrvarem evidováno?

4.

ﬂaky" počet BOW‘: Výsacžby stromů je Vaším příslušným útvarem evidován, a to nezávisle 11a bodu 2)?

Děkuji. V případě nejasností, prosím, abyste mne kcntakmvali.

Způsob poskytnutí informace:
e-maiiem: _ příp. datová schr-á:

datum

