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Poskytnutí informace dle zákona č. í06/í999 Sb., o svobodném přístupu k informaclm

Městský úřad Klatow, odbor Životního prostředí obdÉel dne 04.06.2018 pod ěj'
Žpp6iďl hagr Vaši Žádost o poskytnutí informace v souladu se zákonem č' 106/1999 sb.'
o svobodném přÍstupu k informacim, a to o seznam veškerých správních řízeni vedených
zdejším úřadem dle zákona č. 183/2006 Sb', zákona é,. 11411992 Sb. a zákona č.2uno01
Sb.l ve kteďch jako stavebník nebo žadatel vystupovalo město Klatovy a které byly
zahajované v obdobl 2l .03.2018 - 04'06.2018.

Městský úřad Klatovy, odbor Životního prostředí jako orgán státnÍ správy ochrany přírody

věcně óříslušný dle $ 77 odst, 4 zákona é. 11411992 Sb', o ochraně přírody a kra1iny' ve

zněnÍ pozdějšlóh předpisú (dále jen 
'zákon'') a mÍstně přislušný dte $ 1] odst. 1 písm. a)

ákonač' 5óot2oo4Sb.,správnÍřád,vezněnÍpozdějšÍchpředpisúkVašíŽádosti vsouladu
s ust' s 14 odst. 5 písm. d) zákona ě. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k iníormacím
sdě|uje:

V období 27 'og.2o18 - 04'06.201 8 byla zahájena níŽe uvedená správnÍ řízeni, v nichž jako

stavebník nebo Žadatel Vystupovalo Město Klatovy:
Žádost Města Klatovy, nám' MÍru 62, 339 01 Klatovy dle ust. $ 8 odst. 1 zákona o povolénÍ

k pokácení 1 javoru o obvodu kmene 92 cm na pozemku p. ě. 1386/5 V k'ú. Klatow (Pod

Hůrkou 564/lll')
Žádost Města Klatovy, nám. Míru 62,339 01 Klatovy dle ust. $ 8 odst' 1 zákona o poJ_olení

k pokácení 5 ks vrb o obvodu kmene 88, 105, 115, 123,95 cm na pozemku p. ě. 3228115
V k.ú. Klatow (u tenisových kurtů).

Vzhledem ktomu' Že zdejší úřad obdžel dn6 27.03.2018 pod ě'j.ŽPt2598/18 Vaši žádost
o poskytovánÍ iniormací v souladu s ust. s 70 odst. 2 zákona, byli jste o zahájení výše

uvedených řÍzení jiŽ informováni dle zákona-
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