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P o s k y t n u t í  informací 

 
 

 

Statutární město Přerov, jako věcně a místně příslušný orgán dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„InfZ“), obdrželo prostřednictvím elektronické podatelny dne 15. 3. 2016 žádost o poskytnutí 

informace dle InfZ, a to ve věci použití prostředků na výsadbu zeleně a informací o kácení. 

 

Žádost byla zaslána žadatelem V. Ch., bytem *** a Kanceláří primátora byla zaevidována pod 

zvláštní znak KP/07/16. 

 

K jednotlivým bodům žádosti sdělujeme následující. 

 

Bod 1 – sdělení o vynaložení veřejných prostředků na výsadbu zeleně v letech 2013 – 2015. 

 

Výsadby, které se uskutečnily v letech 2013-2015: 

 

2013 -  Malý Noe, I. etapa – 376 838,00 Kč – z rozpočtu města 

2014 – Malý Noe, II. etapa - 302 406,70 Kč – z rozpočtu města 

2015 – městský park Michalov – dotace – Státní fond ŽP ŠR – 691 372,00 Kč; z rozpočtu města 

283 463,62 Kč 

 

Zámecký areál Pavlovice, dotace – Operační program ŽP - 1 251 000,00 Kč; z rozpočtu města 

683 662,48 Kč 
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Výsadby nejsou speciálně členěny zvlášť na místní části a zvlášť na město, jsou realizovány 

podle rozhodnutí, které vydává orgán ochrany přírody. 

 

 

Bod 2 – informace o počtu a důvodech kácení stromů v letech 2013 – 2015. 

 

 2013 2014 2015 

Počet podaných žádostí o povolení kácení dřevin dle 

zákona č. 114/1992 Sb. 

120 121 172 

Počet vydaných povolení ke kácení dřevin 101 97 119 

- z toho povolení na pozemcích ve vlastnictví města 38 45 26 

Počet dřevin povolených ke kácení 203 453 438 

- z toho počet dřevin rostoucích na pozemcích města 117 148 204 

Počet vydaných povolení, na jejichž základě došlo 

k pokácení dřevin z důvodu realizace výstavby 

14 27 15 

 

 

Důvody ke kácení – zejména špatný zdravotní stav dřevin, ulamování kosterních větví, hniloby a 

houbové choroby (vč. plodnic), dutiny, nevyhovující provozní bezpečnost, narušená stabilita, 

estetická hodnota nízká, snížená vitalita, mechanické poškození,…  

 

Poznámka:  

Povolení ke kácení dává žadateli právo kácet, nikoli povinnost. Z toho důvodu počet dřevin 

povolených ke kácení se nerovná počtu dřevin skutečně pokácených.  To platí i pro kácení dřevin 

z důvodu výstavby. 

 

 
Poučení o odvolání 

Proti poskytnutí informací nelze podat odvolání ani stížnost dle InfZ. 
 

 

 
 

 

Zdeněk Daněk 

vedoucí oddělení 
tento dokument je elektronicky podepsán 

oprávněnou úřední osobou 

 


