ODESÍLATEL:

ADRESÁT:

Bc. Petra Roubíčková
Vedoucí samostatného oddělení
tiskového a PR
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10
V Praze dne
Č. j.:
Vyřizuje:
Tel.:

8. 3. 2017
13841/ENV/17
Helena Bokotejová
267 122 054

Věc: Odpověď na stížnost a sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace
podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo prostřednictvím emailu dne
22. 2. 2017 (poštou dne 1. 3. 2017) Váš dopis týkající se stížnosti a rovněž žádosti
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, ve věci kácení stromů v Čimickém háji.
K Vaší stížnosti na kácení stromů v Čimickém háji a požadavku provedení kontroly
postupu odboru životního prostředí MHMP ve věci nařízení/souhlasu kácení zdravých
stromů v Čimickém háji Vám sděluji, že z pohledu MŽP je relevantní ta část Vaší stížnosti,
ve které požadujete prošetřit skutečnost, zda kácením stromů v Čimickém háji nedošlo
k porušení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V této záležitosti Vám
doporučuji se obrátit na Českou inspekci životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha,
Wolkerova 40/11, Praha 6, email: public_ph@cizp.cz, tel.: 233 066 11. Nutná bude ovšem
bližší specifikace místa, kde ke kácení došlo. Česká inspekce životního prostředí Váš
podnět prošetří a o výsledku tohoto šetření Vás bude informovat. Dovoluji si Vás
upozornit, že dub červený je geograficky nepůvodní dřevina s invazním potenciálem, která
by měla být v našich lesích nahrazována stanovištně vhodnými domácími druhy dřevin.
Ve své žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. požadujete poskytnout tyto informace:
-

Byla firma, která provádí kácení Čimického lesa, vybrána v souladu se zákonem
o veřejných zakázkách, z jakých zdrojů je toto financováno a jaké jsou celkové
plánované finanční náklady na tyto práce. Je možné zjistit, co se s těmi zdravými
stromy po kácení stalo?
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-

Kdo je odpovědný za založení „květinové zahrádky“ a jaké náklady na tuto akci byly
vynaloženy.

K těmto dotazům Vám sděluji, že do působnosti MŽP nespadá provádění kontroly
způsobu financování těžebních prací a nakládání s vytěženým dřevem. S žádostí o tyto
informace, stejně jako s dotazem na okolnosti založení květinové zahrádky za objektem
Pohnertova 1726, Praha 8, Vám doporučuji se obrátit přímo na MHMP, potažmo na Úřad
městské části Praha 8. Z výše uvedeného důvodu MŽP podle § 14 odst. 5, písm. c)
zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost o poskytnutí informace odkládá.

S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková
Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR
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