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Adresát: viz ID datové schránky

V Karviné dne 8. 7.2019

Věc: Žádost o poskytnutí informaci ve smyslu zák. č. ioó/iqqq Sb.. o svobodném přístupu k informacím

Požadované informace;

Ad. 1

Která * občanská sdružení nebo jeho organizační jednotky a spolky, jejíchž hlavním posláním podle stanov 
je orhrara přírod}' a krajiny, a jsou oprávněn}', pokud mají právní subjektivitu, požadují u příslušných 
ojgánů státní správy vašeho úřadu, aby hyiy předem informováni o všech zamýšlených zásazích a 
zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčen)' zájmy' ochrany přírody a krajiny chráněné 
podle zákona ž. 114/1992 Sb*, o ochraně přírody a krajiry, a dále také, jak 2 o kterých zamýšlených zásazích 
a zahajovaných správních řízeních, pří nichž mohou byt dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné 
podle zákona L 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, byly a jsou citované oprávněné subjekt}' předem 
informovány do 31,12.2017 a po 1.1.2018. Vše v období od roku 2015 do dne podání této žádosti.

Ad. 2

Jak, kde a kým - občanská sdružení nebo jeho organizační jednotky 2 spolky, jtýichž hlavním posláním 
podle stanov je ochrana přírody a krajiny, které jsou oprávněny, a mají právní subjektivitu, na základě jejich 
požadavků u příslušných orgánu státní správ}' vašeho úřadu, byly a jsou předem informovány o všech 
zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řizemeh do 31.12.2017 a po 1.1.2018, při nichž mohou být 
dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona i. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajin}'. V obdoba od roku 2015 do dne padám této žádosti

Ad 3

Jak, kde a kým - občanská sdružení nebo jeho organizační jednotky a spolky, jejichž hlavním posláním 
podle stanov je ochrana přírody a krajin}', které jsou oprávněn}', 2 map právní subjektivitu, na základě jejích 
požadavků u příslušných orgánů státní správy vašeho úřadu, byly a jsou informováni o řízeních navazujících 
ve smyslu posuzování vlivu na životní prostředí podle § 3 pfem g) zákona o posuzována vlivů na životni 
prostředí. V období od roku 2015 do dne podaní této žádosti.

Předem děkujeme za vyřízení a písemnou odpověď.
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Asociace ochrany životního prostředí ČR, z.s.
1Č 228 76 898
Okružní 1309
735 14 Orlová-Lutyně

Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

K Vaší žádosti o poskytnutí informací ze dne 9. 7. 2019 sdělujeme:

Ad 1) Od roku 2015 požadovaly informování o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných 
správních řízeních tato občanská sdružení či spolky:

1. Občanské sdružení Šance, IČ 269 85 063, Děčínská 606, Benešov nad Ploučnicí (od 27. 11. 2015 
dosud)

2. AOPK z.s., IČ 019 19 423, Na Vyhlídce 1556/1, Havířov-Město (od 15. 5. 2017 - 1 rok)
3. Orlovák, z.s., IČ 228 76 898, Okružní 1309, Orlová-Lutyně (od 13. 2. 2017 - 1 rok)
4. AOŽP, z.s., IČ 228 76 898, Okružní 1309, Orlová-Lutyně (od 4. 9. 2017 - 1 rok a od 12. 9. 2018 

dosud).

Ad 1 a 2) Všechny subjekty jsou referátem životního prostředí odboru výstavby a životního prostředí 
ÚMOb Ostrava-Jih informovány prostřednictvím informace na úřední desce Úřadu městského 
obvodu Ostrava-Jih a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup o všech zahajovaných 
správních řízeních ve věci povolování kácení dřevin dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny ve znění pozdějších změn a doplňků.

Ad 3) V daném období odbor výstavby a životního prostředí ÚMOb Ostrava-Jih řízení navazující 
ve smyslu ust. § 3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nevedl.

Li Cotca j h
Lt.O-Ú-,

Ing. Radomíra Hudečková 
úředník referátu životního prostředí
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