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M Městská část Praha-Řeporyje
Úřad městské části
Hospodářsko-správní odbor

mc43e583215a09

Čj./SZn:

Vaše značka:

MC P-RPRJ 00700/2022

Počet listů:

Počet příloh:

Vyřizuje:

V Praze dne:

Lenka Bártová

21.4.2022

Počet listů příloh:

Počet svazků příloh:

2

Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace, doručené prostřednictvím DS, dne 19.4.2022

Městská část Praha — Řeporyje obdržela dne 19.4.2022, prostřednictvím datové schránky, Vaší žádost

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž
žádáte poskytnutí informací, ke kterým Vám uvádím odpovědi níže (tučně zvýrazněné):

Přepis textu žadatele (kurzívou): Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
Vás žádám o poskytnutí následujících informací pro sledované období od 1.12.2018 do 15.4.2022:

1) V rámci pozitivního rozhodnutí Vašeho příslušného utvaru (oddělení/odboru), došlo k odstranění
kolika stromů : území Vaší městské části? Ve sledovaném období vydal Uřad MC Praha —
Reporyje rozhodnutí k pokácení celkem 87 stromů.
2) Na základě rozhodnutí — Viz bod 1), bylo Vaším příslušným útvarem rozhodnuto 0 náhradní
výsadbě kolika stromů? Ve sledovaném období byla uložena náhradní výsadba celkem 57
stromů a několika keřových porostů.

3) Jaký počet stromů byl odstraněn be: příslušného povolení (pokudje uvedené Vaším příslušným
útvarem evidován0)? Ve sledovaném období došlo k odstranění 5 ks stromů.
4) Jaký počet nově výsadby stromů je Vaším příslušným útvarem evidován, a to nezávisle na bodu
2)? Ve sledovaném období došlo k vysazení 77 ks stromů.
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Za poskytnutí informace není od žadatele požadována úhrada dle Sazebníku úhrad nákladů
schváleného a stanoveného vsouvislosti sposkytováním informací, protože její zodpovězení
nevyžadovalo rozsáhlé zpracování a informace je poskytnutá prostřednictvím datové schránky.

S pozdravem

Lenka Bártová, vedoucí hospodářsko-správního odboru
podepsáno elektronicky

