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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl. zn., 
tykající informací o posouzení možnosti pokácení náletových stromů

Dobrý den,

k Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, v pl.zn., zaevidované dne 3.5. 2021 pod č.j. SPU 155523/2021 ve věci poskytnutí informací 
o posouzení možnosti pokácení náletových stromů za pozemkem KN p. č. 148/76, která byla na základě 
námi zaslané výzvy č.j. SPU 156239/2021 ze dne 3.5.2021, doplněna Vaším podáním č.j. SPU 
158009/2021 ze dne 4.5.2021, o Vaše datum narození, číslo pozemku KN p. č. 1075/5 a katastrální území 
Veltrusy, Vám sdělujeme:

Při kácení dřevin a evidenci dřevní hmoty je potřeba postupovat dle zákonných norem, zejména dle:
- nařízení evropského parlamentu a rady č. 995/2010
- zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
- zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
- zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
- zákona č. 139/2002 Sb, o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 
229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, věznění pozdějších 
předpisů
- zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
- zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
- vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení,
- vyhlášky č. 62/2001 o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem.

Po vzájemné dohodě bude provedeno ohledání na místě, změřeny stromy a zaslána žádost o stanovisko 
na příslušný odbor životního prostředí. Dle vyjádření odboru životního prostředí budou následovat další 
kroky.
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