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Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 10611999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Obec Dobrá obdržela prostřednictvím datové schránky dne 08.07.2019 Vaší žádost o
poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů. Žadate o poskytnutí těchto informací:

Ad.1
Která - oběanská sdružení nebo jeho organizační jednotky a spolky, jejichž hlavním posláním
podle stanov je ochrana přírody a krajiny, a jsou oprávněny, pokud mají právní subjektivitu,
požadují u příslušných orgánů státní správy vašeho úřadu, aby byly předem informováni o

všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou b/t dotčeny
zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona ě. 1I4lI992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, a dále také, jak a o kterych zamýšlených zásazích a zahajovartých správních řízeních,
při nichž mohou b/t dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zékona ě.

tl4l1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, byly ajsou citované oprávněné subjekty předem

informovány do 3LI2.20l7 a po 1.I.20l8. Vše vobdobí od roku 2015 do dne podání této

žádosti.

Ad.2
Jak, kde a kým - občanská sdružení nebo jeho organizační jednotky a spolky, jejicM hlavním
posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, které jsou oprávněny, a mají právní
subjektivitu, na základě jejich požadavků u příslušných orgánů státní správy vašeho úřadu,

byly a jsou předem informovány o všech zamýšIených zásazich a zahajovaných správních
íízeních do 31 .12.2017 apo l,L20I8, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a
krajiny chráněné podle zákonaě.II41I992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V období od roku
2015 do dne podaní této žádosti.

Ad.3
Jak, kde a kým - občanská sdružení nebo jeho organizační jednotky a spolky, jejichž hlavním
posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, které jsou oprávněny, a mají právní
subjektivitu , na zék|adě jejich požadavků u příslušných orgánů státní sprálry vašeho úřadu,

byly a jsou informováni o řízeních navazujících ve smyslu posuzovaní vlivů na životní
prostředí podle § 3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. V období od roku
2015 do dne podání této žádosti.



Obecní Úřad Dobrá, odbor správy majetku a investic, jako věcně a místně příslušný orgán
ochralY Přírody, podle ustanovení § 76 odst. l písm. á1 ,ákonu č. l14ll992 Sb., o ochráně
PřírodY a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 10 a 11 odst. 1 písm. b)
zákona Č, 50012004 Sb,, sPrávní Ťád, ve znění pozdějších předpisťr, k Vaší výše uvedené
žádosti, v rámci své působnosti, poskytuje týo informace:

Ad.l _ Ad.2

V období od 01.0l .20l5 do 31.12,2017 se jednalo o tyto spolky:

|. Změna pro život z.s. I

2. AOPK z.s.,
6.10.20l7)
3. Asociace ochrany životního prostředí ČR, z.s.,

V období od 01.01.20l8 do 08.07.2019 se jednalo o tyto spolky:

l. AOPK z.s.,

?, 19PK 1,2.,, .u.likvidac;"

Asociace ochrany životniho prostředí ČR, z.s., ,,
al

I

V řízeních ve věci Žádostí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, podle § 8 zákona č.ll4/I992 Sb., o ochraně Přírody a krajiny, ve znéní pozdějších předpisů, pri ni.r,z mohly b/t
dotČenY zájmY ochrany přírody a krajiny chráněné iodle iotrotó ,áŘonu, byly informaóe po
celou dobu uvedenou v Žádosti zasilány oprávněnou uřední osobou nu adr"ru1.3i.t ,iatu.

Ad.3

Nevztahuje se

S pozdravem


