
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Horní 791/3 
700 30 Ostrava

V Ostravě dne 27. února 2019

Žádost o informace

V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí informací.

Rozhodnutím č. 100/2018/OP ze dne 19.11.2018, číslo jednací JIH/107089/18/VŽP/Hud bylo povoleno 
kácení dřeviny na pozemku číslo 783/2 v katastrálním území Zábřeh nad Odrou. Dne 26. února 2019 
došlo k pokácení dřeviny, které bylo povoleno Rozhodnutím č. 100/2018/OP.

Žádám o poskytnutí těchto informací:

a) kdo provedl realizaci kácení dřeviny, tj. označení fyzické či právnické osoby se jménem a sídlem 
společnosti,

b) objednávku, smlouvu, pracovní příkaz nebo obdobný jiný dokument, kterým bylo zadána 
realizace kácení dřeviny.

Údaje poskytněte v zákonem stanovené lhůtě do datové schránky žadatele.

S pozdravem



Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih 
Odbor dopravy a komunálních služeb

Vaše značka:
Ze dne:
Naše značka.JIH/020842/19/ODK/Ban 
Vyřizuje:Bc. Angela Bandolová 
Telefon:+420 599 430 472 
Fax:+420 599 430 340 
E-mail: angela. bandolova@ovaiih,cz

Datum: 06.03.2019

Pan

Odpověď žadateli o poskytnutí požadovaných informací dle zákona 106/1999 Sb.

Na základě Vašeho požadavku na podání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Vám 
podáváme odpověď na Vaše dotazy:

a) Kdo provedl realizaci kácení dřeviny, tj. označeni fyzické či právnické osoby se 
jménem a sídlem společnosti:

kácení dřeviny prováděla společnost VYKRUT, zahradní služby a s. Pavlovova 3048/40, 
700 30 Ostrava-Zábřeh

b) Objednávku, smlouvu, příkaz nebo obdobný jiný dokument, kterým byla zadaná 
realizace káceni dřeviny:

kácení dřevin provádí společnost VYKRUT, zahradní služby, a.s., na základě uzavřené 
Rámcové smlouvy o dílo S/0116/2018/ODK, která je zveřejněna v centrálním registru 
smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon registru smluv. Registr smluv je trvale 
veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu objednávek, 
číselném označení objednávek a o datu podpisu objednávek. https.V/smlouvv.vov.cz/vvhledavarii
S pozdravem
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PhĎr Daniel Jeřábek 
vedoucí odboru dopravy 
a komunálních služeb
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