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D ti Zem  – Klub za udržitelnou dopravu 
Cejl 866/50a, 602 00 Brno, mobil 603574289, dz.brno@ecn.cz, I  67010041 

Magistrát m sta P erova 
Odbor S  a ŽP 
Bratrská 709/34 
750 11 P erov 2 

posta@prerov.eu

E-mail se zaru eným elektronickým podpisem                   19. 6. 2020 

Žádost . 2 o poskytnutí informací dle zákona . 106/1999 Sb., a to sd lení SD R ze dne 
12. 6. 2020 o stažení žádosti o vydání povolení ke kácení 1 stromu a ke  na ploše 2.631 
m2 na území dálnice D0136 íkovice – P erov 

D ti Zem  – Klub za udržitelnou dopravu se sídlem v Brn  tímto na Magistrát m sta P erova dle zákona 
. 106/1999 Sb. (dále jen InfZ) podávají žádost o poskytnutí t chto informací: 

Sd lení SD R ze dne 12. 6. 2020 o stažení žádosti o vydání povolení ke kácení 1 stromu a ke  na ploše 
2.631 m2 na území dálnice D0136 íkovice – P erov, jak uvádí usnesení MM P erova ze dne 16. 6. 2020, 
.j. MMPr/124997/2020/STAV/ZP/Eh. 

Informace prosíme poslat v elektronické podob  e-mailem do 10 MB (nad 10 MB p es http://www.uschovna.cz) 
i poštou na CD/DVD, p íp. poštou v tišt né verzi, pokud žádané informace nejsou v ele-podob .  

V p ípad  placení finan ních náklad  za poskytnutí informací nám dle § 17 odst. 3 zákona . 106/1999 Sb. e-
mailem prosím sd lte, kolik tyto náklady budou init a uve te návrhy, jakým zp sobem bude možné efektivn
provést placení a p evzetí žádaných informací (preferujeme platit bankovním p evodem a p evzetí poštou). 

D kujeme za kladné vy ízení v termínu do 15 dní od obdržení žádosti, tj. do 7. 7. 2020. Prosíme o potvrzení 
p ijetí této žádosti e-mailem na naši adresu dz.brno@ecn.cz. 

RNDr. Miroslav Patrik 
statutární zástupce klubu 

Tento dopis byl zaslán e-mailem z adresy dz.brno@ecn.cz a podepsán elektronickým podpisem. Kvalifikovaný 
certifikát sériové íslo 5147575 vydala Certifika ní autorita PostSignum Qualified CA 3 (ov ení osobních 
certifikát  na http://www.postsignum.cz/certifikaty_uzivatelu.html).  


