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Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážená paní,
dne 23. dubna 2018 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“).
V obsahu Vaší žádosti žádáte o poskytnutí informace k otázkám:
1. Proč byly odříznuté všechny stromky a keře na travnatém pruhu v Jateční ul., naproti
Sedmikrásce, popřípadě, jestli budou nahrazeny?
2. Kdy budou vybudovány „Vídeňské zastávky“ Maniny?
V souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme:
K otázce č. 1.
Stromy - lípy proti dětskému hřišti Sedmikráska byly odstraněny z 2 důvodů. Jednak stromky
nebyly v dobrém zdravotním stavu a vykazovaly nízkou vitalitu. Stromy měli již několik let
minimální přírůstky a obrážely ve spodní části kmene. Většina z nich byla napadena dřevokaznou
houbou klanolístka obecná, která způsobuje korozivní rozklad dřeva. Lípy jsou stromy, které
nesnáší přísušek. Druhým důvodem je to, že se uvolnilo místo pro novou výsadbu 14 nových
stromů druhu ambroň západní. Uvedený druh je k suchu snášenlivější. Dále se plánuje na části
plochy založit květinový záhon.
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K otázce č. 2
Realizaci vídeňských zastávek Maniny předpokládáme v průběhu roku 2018. Investorem stavby je
Technická správa komunikací, která v této záležitosti může podat upřesňující informace. Pouze
doplňujeme, že povinnost poskytovat informace podle InfZ se netýká dotazů na názory, budoucí
rozhodnutí a vytváření nových informací. V tomto případě se tedy jedná o otázku, k níž odpověď
směřuje k informaci do budoucnosti, a její pravdivost může být odvislá od mnoha objektivních
okolností.

S pozdravem
Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS
Rozdělovník:
1. foi+request-7365-fd652835@infoprovsechny.cz
2. ÚKAS- do spisového materiálu
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