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Předmět žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím  

 
Žádost o: 

1) zaslání kopie dokumentů (žádost, rozhodnutí OŽP), na základě kterého došlo k ořezu a 

kácení vzrostlých stromů na březích Třebůvky mezi Jeřmaní a Kozovem, a ze kterých je 

patrné, v jakém rozsahu bylo kácení a ořezávání stromů požadováno a povoleno. 

2) zaslání kopie dokumentů (oznámení, povolení, stanovisko OŽP), na základě kterých došlo 

k vykácení (doslova vybití) souvislého, místy až 8 m širokého a cca 200 m dlouhého pásu 

keřů mezi lesem a loukou na levém břehu Třebůvky (od červené turistické značky směrem po 

proudu řeky), ze které je patrné, v jakém rozsahu měl být souvislý pás dřevin původně 

odstraněn. 

3) zaslání informace, zda nedošlo výše zmíněnou činností k porušení § 12 zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny – zda nebyly narušeny harmonické vztahy v krajině a nedošlo 

ke zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území. 

4) zaslání informace, na čí žádost/oznámení byly výše zmíněné zásahy do krajiny provedeny a 

zda nepřekročily povolený (oznámený) záměr. 

 

 

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

 

1.– 4. 

Domníváme se, že by se mohlo jednat o „žádost o vydání povolení ke kácení dřevin 

rostoucích mimo les“, (dle §8 a §75 zákona č. 114/1992 Sb.), kterou podávala Společnost 

Úsovsko s.s., Klopina 33, 789 73 Úsov, ale ke kterému nebyl odbor Životního prostředí, 

Městský úřad Litovel, kompetentní. 

Žádost byla „Usnesením“ postoupena příslušnému správnímu orgánu, což je Obecní úřad 

Bouzov dne 4. 1. 2017. 

V posledních třech letech nebylo Městským úřadem Litovel, odborem ŽP, v katastru obcí 

Jeřmaň a Kozov vydáno žádné stanovisko  k zásahu do VKP. 

 

 

 

Informaci zpracoval:  
24. 4. 2017 Ing. Eva Škodová, referent odboru životního prostředí 


