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Poskytnuti informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

Vážený pane, 

Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí jako orgán státní správy 

orgán státní správy dle ust. §7 odst.2; §61 odst. 1 písm. a) b) c); §§ 64 a 66 zákona č.128/2000 

Sb., o obcích, v souladu s §§71,76 a 77 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů, vydává na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 

106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění následující sdělení.  

Žádost byla orgánu ochrany přírody postoupena Oddělením stavební úřad. 

Předmětem žádosti je požadavek na poskytnutí informace o stavu pozemků dotčených stavbou ČS JET 

Přerov ul. Lipnická před vlastním zahájením stavby, zejm. o výskytu stromů na ploše a o vydaných 

povoleních k jejich vykácení. 

Orgán ochrany přírody k věci sděluje následující skutečnosti: 

Dle sdělení příslušného stavebního úřadu a dostupných podkladů – PD pro ČS JET Přerov ul. Lipnická, 

část E – SO 110 Příprava území – bylo třeba před zahájením prací odstranit cca 25 ks náletových dřevin 

do ø 15 cm. Dle legislativy platné v době vydávání povolení pro předmětnou stavbu (§8 odst. 3 zák. č. 

114/1992Sb. a §8 odst. 2 vyhl. č. 395/1992Sb.) se pro kácení dřevin nevyžaduje povolení pro stromy o 

obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí. 

 

RNDr. Tomáš Ehl v.r. 

referent oddělení ochrany životního prostředí a 

památkové péče 

 

 

Za správnost vyhotovení: RNDr. Tomáš Ehl 

 

Obdrží:  

- adresát 

- ŽP ad/a 


