
Městská část Praha Libuš

Úřad městské části

Libušská 35

142 00 Praha 4

V Praze, 31. 3. 2020

19222

žádost o informaci podle 106/1999 Sb.

Vážení,

s odkazem na zákon 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím se na Vás obracíme

s žádostí o informaci k realizovanému projektu Kácení stromů a obnova biokoridoru ÚSES —

L4/276 při ulici K Vrtilce (dále jen Projekt) v tomto rozsahu:

1. Objednávka MČ Praha Libuš projektu Návrh náhradní výsadby a autorizovaný projekt

ÚSES — L4/276, při ulici K Vrtilce u firmy Lów & spol., 2016, včetně příloh

Znalecké posudky, které byly podkladem pro žádost k MHMP o účelovou dotaci na

realizaci Projektu, včetně biologického hodnocení lokality K Vrtilce, Brejšková, 2017

Grafická část projektu Návrh náhradní výsadby a autorizovaný projekt ÚSES —

L4/276, při ulici K Vrtilce, Lów & spol., 2016

Cenová nabídka firmy Komínek k realizaci Projektu

Faktury firmy Komínek ve vztahu k Projektu, včetně příloh

Souhlas SSÚ srealizací výsadby dřevin a zatravněním na pozemcích 53/30, 53/28,

53/32, 659/54 (všechny k.ú. Písnice) s odstraněním části vozovky (živice) a s novým

využitím jako okrajová část komunikace, doprovodná silniční zeleň

Zpráva lng. Buriana o závěrech šetření ve vztahu k realizovanému Projektu z podzimu

2019

Odpověď na tuto žádost o informaci zašlete laskavě pouze elektronicky do naší datové

schránky.

Za vyřízení žádosti Vám předem děkujeme.

S pozdravem

raha

Mgr. Daniela Partlová,-

předsedkyně Sdružení pro ZIVO m prostředí Stromy, z.s.,_



 

Mgr. Daniela Partlová

předsedkyně Sdružení pro

životní rostředí Str
    

Váš dopis zn. ze dne Naše č.j. Vyřizuj e/telefon Praha-Libuš
MC_P_Lib Borský/244021 425 6.4.2020
0983/2020

Věc: Odpověď na žádost o infomace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zakona vč. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve zněnl pozdějších předpisů, doručené na UMC Praha—Libuš dne 31.3.2020, vedený pod
č.j. MC_P_Lib 00983/2020 Vám sdělujeme:

ad 1) Zasíláme v příloze scan objednávky č. 51/2016 — zpracování projektové dokumentace: „Návrh
náhradní výsadby, jehož součástí bude autorizovaný projekt USES, při ulici K Vrtilce“

ad 2) Zasíláme v příloze scan znaleckého posudku č.266/18/2016, znaleckého posudku č.269/03/2016 a
Výsledky přírodovědeckého průzkumu území plánovaného záměru „Projekt USES — Rekonstrukce
biokoridoru podél ulice K Vrtilce“ V k. ú. Písnice

ad 3) Zasíláme v příloze scan grafické části projektu „Návrh náhradní výsadby a autorizovaný projekt
USES — L 4/276 při ulici K Vrtilce“

ad 4) Zasíláme v příloze scan nabídky od Ing. Petra Komínka.

ad 5) Zasíláme v příloze scan faktur č. 970/2019 ze dne 21.11.2018 a č.1109/2018 ze dne 26.11.2018.



silničm zeleň na pozemcích parc.č. 53/30, 53/28 a 53/32, vše V k.ú. Písnice, bylo realizováno v rámci
stavby „Veřejně přístupné komunikace“ (součást stavby „Písnická rezidence Vrtilka“). Na tuto stavbu
bylo odborem dopravy ÚMČ Praha 12 vydáno stavební povolení ze dne 23.6.2010 a Rozhodnutí o
povolení změny stavby před dokončením vydané odborem výstavby ÚMČ Praha 12 ze dne 12.3.2013.Stanovisko SSÚ č.j. P1225037/2009 OD/Ba ze dne 27.8.2009 (ke stavebnímu povolení) a stanovisko
SSÚ č.j. P12 4757/2012 OŽD/Hl ze dne 19.3.2012 (k Rozhodnutí o povolení změny stavby před
dokončením ) Vám v příloze zasíláme.

ad 7) Zasíláme v příloze scan Zápisu z výkonu autorského dozoru při kontrole následné péče „ÚSES —
L 4/276, při ulici K Vrtilce“ ze dne 19.9.2019.

S pozdravem

   Bc. EEtr Borský

vedoucí odboru


