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Žádost o poskytnutí informače
(dle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném př1'stupu k informacím)
Mgr. David Bodeček

Žadatel .........

........................................................

.......

(jméno, příjmení, titul, u právnické osoby obchodní jméno)
Datum narození:

980

Adresa/sídlo............................................................................................

Telefon ....._

e-mail......-

Požadovaná informace (charakteristika):
Dobrý den. Dovoluji si Vaše příslušné oddělení/odbor
m sledované období od l. 12. 2018 do 15.4. 2022.

požádat o součinnost kníže uvedenému, a to

1.

V rámci pozitivního rozhodnutí Vašeho příslušného útvaru (oddělení/odboru) došlo k odstranění kolika
stromů z území Vaší městské části?

2.

Na základě rozhodnutí — viz bod 1), bylo Vašim příslušným útvarem rozhodnuto 0 náhradní výstavbě
kolika stromů?

3.

Jaký počet stromů byl odstraněn bez příslušného povolení (pokud je uvedené Vašim příslušným
útvarem evidováno)?

4.

Jaký počet nové výsadby stromů je Vašim příslušným útvarem evidován, a to nezávisle na bodu 2)?

Děkuji. V případě nejasností, prosim, abyste mne kontaktovali.

Způsob poskytnutí informace:

e-mailem: _ příp. datová schránka

15. 4. 2022
....................................

podpis

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ
Úřad městské části

j

Odbor životního prostředí a dopravy
Libušská 35/200

\\

142 00 Praha 4 - Libuš

Mgr. David Bodeček

Váš dopis zn. ze dne

Naše č.j.

_Vyřizuje/telefon

MC_P_Lib
01152/2022

Praha-Libuš

Borský/244021425

26.4.2022

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

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona „č' 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené na UMC Praha-Libuš dne 15 42022, vedený pod
č.j. MC_P_Lib 01152/2022 Vám sdělujeme:

ad 1) 67 stromů

ad 2) 124 stromů

ad 3) 3 stromy

ad 4) 39 stromů

S pozdravem

Jam MĚSTSKÉ č__ÁSTB
PRAHA - LIBUS
Odbor živ. prostř. a dopravy
V Lukám 664, 142 00 Praha 4
„9

Bc. P
Borský
ve ucí odboru

Bankovní spojení:
ČS Praha 4
č.ú. 2000691349/0800
lipuscz
ICO: 00231 142

DIČ: cz00231142

tel:

fax:

261 711 380

www.praha-libus.cz

244 471 884

ziv.prostrcdi@praha—libus.cz
mc.libus@praha—

241 727 864

pracoviště: K Lukám 664, 142 00 Praha 4

