
Městská část Praha-Dolní Chabry
Úřad městské části Praha-Dolní Chabry

Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8-Dolní Chabry, tel../fax: 283851272,

Mgr. Da
U
1

Vaše čj.l ze dne Naše čj.
MCPCH 00939/2022

Vyřizuje: Dne:
P 25. 4. 2022

Věc: Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Na základě vaší žádosti ze dne 15. 4. 2022, č.j. MCPCH 00939/2022, vám sdělujeme
následující:

Za sledované období 1. 12. 2018 - 15. 4. 2022 došlo z území MČ Praha - Dolní Chabry
v rámci pozitivního rozhodnutí referátu životného prostředí k odstranění 172 ks stromů.
Na základě rozhodnutí bylo referátem životného prostředí rozhodnuto o náhradní výsadbě
238 ks stromů.
Bez příslušného povolení referátem ŽP ÚMČ Praha - Dolní Chabry nebylo evidováno žádné
odstranění stromu.
Za výše uvedené období evidujeme výsadbu 180 ks nových stromů.

S pozdravem

tajemnice ÚMČ Praha - Dolní Chabry

Městská část Praha - Dolní Chabry
Úřad městské části

Hrušovanské nám. 253/5
184 00 Praha 8 - Ddní Chab'y
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Žádost o poskytnutí informace
(dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

Mgr. Da
Žadatel

(j měno, příjmení, titul, u právnické osoby obchodní jméno)

Datum narození: 1
P

Adresa/sídlo ,

Telefon e-mail

Požadovaná in formace (charakteristika):

Dobrý den. Dovoluji si Vaše příslušné oddělení/odbor požádat o součinnost k níže uvedenému, a to
Rľo sledované období od l. 12. 2018 do 15. 4. 2022.

l. V rámci pozitivního rozhodnutí Vašeho příslušného útvaru (oddělenUodboru) došlo k odstranění kolika
stromů z území Vaši městské části?

2. Na základě rozhodnuti - viz bod l), bylo Vašim příslušným útvarem roZhodnuto o 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 nejasnosti, prosím, abyste mne kontaktovali.

Způsob poskytnutí informace:

e-mailem: d

15. 4. 2022
l

l'
datum podpis


