
Žádost dle zákona č. 106,1999 Sb o svobodném poskytnutí informací.

žadatel:
Čp. Kostelec u Holešova. DS:

adresát žádosti: obec Kostelec u Holešova, DS: bs9bdhn

Kostelec u llolešova II. října 2022

V březnu roku 2022 došlo k pokácení smrku ztepilého na pč. 4 19/5 k.ú. Kostelec u Holešova.
V návaznosti na výše uvedenou skutečnost a ve smyslu zákona 106/l 999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím Vás tímto žádáme o informace v preferované elektronické verzi (pdf):

Požadované informace:
1. Kdo konkrétně, případně jménem jaké společnosti či instuce. provedl kácení?
2. Kdy konkrétně došlo ke kácení a likvidaci/odprodeji stromu?
3. Zda obec uzavřela s osobou/společností/institucí z bodu I nějaký typ

C smlouvy/dohody/objednávky na provedení takových prací?
4. Jakou částku obec obdržela či zaplatila za prodej/likvidaci stromu a za pokáceni stromu?
5. Jakým konkrétním výpočetním způsobem obec nacenila hodnotu stromu?

Odpovědi na naše otázky zádáme doložit patřičnými doklady. .
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768 43 Kostelec u Holešova datová schránka:



Obec Kostelec u Holešova
768 43 Kostelec ti Holešova čp. 58

zastoupený
768 43 Kostelec u Holešova čp.

Čislojednaci: Oprávněná úřední osoba Telefon: c-mail: Datum:
OIjKUII-1062!2022 RNDr. Marcela Pnspišiliková 724 184 620 obec(ajkostekcuholesova.cz 1710.2022

Odpověd‘ na žádost o poskytnuti informace podle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Obec Kostelec u Holešova, zastoupená starostkou obce RNDr. Marcelou Pospíšilíkovou, obdržela dne
11.10.2022 Vaši žádost dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění
pozdějších předpisů (lnfZ), kde požadujete informace, týkající se pokácení smrku ztepilého na p.č.
419/5v kú. Kostelec u Holešova

1. Kdo konkrétně, př ipadné j,nénem jaké společnosti či insÍituce, provedl kácení?
2. Kdy konkrétně došlo ke kácení ti Iikvidaci‘odprodeji stromu?
3. Zda obec uzavřela s osohou‘společnostíĺinstituci z hodu I nějakÝ tW) smlouvy!dohodyĺobjednávky
na provedení takových prací?
4. Jakou částku obec obdržela či zaplatila za prodej!likvidaci stromu a za pokácení stromu?
5. Jaký,,z konkrétním vý)očenzínz zpusohem obec ‚zacenila hodnotu stromu?
Odpovědi na naše otázky žádáme doložit patřičnými doklady.

K vaší žádosti sdělujeme:
K bodu I Kácení provedl zaměstnanec obce Kostelec u Holešova pan Pavel Hlobil.
K bodLi 2 2 1.3.2022
K bodu 3 Neuzavřela
K bodu 4 Zádnou
K bodu 5 Zádným

RNDr. Marcela Pospíšílíková
starostka obce otisk úředního razítka

podepsáno elektronicky
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