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Věc: Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

Vážený pane vedoucí.

vroce 2018 společnost Park s.r.o., Libuš provedla na pozemku parc. č. 934/29 vk. ú.

Písnice skrývku zeminy. Společnost byla příslušným Odborem životního prostředí Úřadu MČ

Praha 12 poučena o povinnostech dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochrané zemědělského

půdního fondu vplatném znění s tím, že je povinna do prosince roku 2018 provést uvedení

pozemku do původního stavu. Do současné doby se tak nestalo.

Zároveň ve vyjádření příslušného odboru bylo uvedeno, že povolování a ohlášení kácení

dřevin je v kompetenci Úřadu MČ Praha — leuš.

Ze shora zmíněných důvodů a vzhledem ktomu, že jsem při ústním dotazu ohledně

předmětné záležitosti na Odboru životního prostředí Úřadu MČ Praha — Libuš, nezískal

potřebné informace, zda společnost byla Úřadem MČ písemně vyzvána kodstranění

pokácených dřevin, tak z uvedených důvodů požaduji poskytnout informací ve smyslu zákona

č. 106/1992 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1) Byla společnost Park Libuš s. r. o., příslušným Odborem životního prostředí Úřadu

MČ Praha- Libuš vyzvána v písemné formě k odstranění pokácených dřevin

z pozemku par. č. 934/29 k. ú. Písnice?

S pozdravem

Miroslav Štajner v. r.

 

IČ: 04286570 — Spolekje zapsán ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle L,

vložka č. 62919.
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Pos tnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném řístu 11 k informacím ve znění

pozdějších předpisů

 

Kvaší žádosti o poskytnutí informace ze dne 4. 6. 2019 týkající se vyzvání společnosti Park

Libuš s.r.o. k odstranění pokácených dřevin z pozemku č. 934/29 v k.ú. Písnice Vám sdělujeme:

1) Společnost Park Libuš s.r.o. nebyla vyzvána vpísemné formě kodstranění pokácených

dřevin z pozemku parc. č. 934/29 vk. ú. Písnice.

 

S pozdravem
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