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ROZHODNUTÍ 
o vyhovění žádosti  

Výroková část: 

Statutární město Ostrava, úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor místního hospodářství 

dle ustanovení  § 139 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

dle ustanovení čl. 35 odst. 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 (Statut města Ostravy), ve 

znění pozdějších změn a doplňků, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen ,,správní řád“), dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, přezkoumal Vaši žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ze dne 16. 03. 2023  ve věci poskytnutí informací ohledně kácení stromů. 

 
vyhovění žádosti  

 

Odůvodnění: 

Podáním dne 16. 03. 2023 jste požádala o poskytnutí informací v listinné podobě dle § 4 odst. 2 písm. a/ zákona 

č. 106/1999 Sb., a to o informaci ohledně kácení stromů na obecních pozemcích v Mariánských Horách a 

Hulvákách.  

Odbor místního hospodářství ÚMOb MHaH k Vaší žádosti sděluje: 

 
 

 

ad.  a)   2020 – pokáceno 35 ks stromů s obvodem nad 80 cm 

  2021 – pokáceno 30 ks stromů s obvodem nad 80 cm 

  2022 – pokáceno 54 ks stromů s obvodem nad 80 cm 

 

ad.  b) za daná období bylo pokáceno ze zdravotních důvodů 107 stromů 

 

ad.  c)  za daná období bylo pokáceno ze stavebních důvodů 11 stromů 

 

ad.  d) za dané období byl pokácen z jiných důvodů 1 strom – poškozoval svými kořeny cizí majetek 

 

Vaší žádosti se podáním informací vyhovuje  

 

 

 

 

 

 
Váš dopis zn.:  
Ze dne:  
Naše zn.: MH 06008/2023/OMH/Mi 

Sp. zn.  SZ MH 05616/2023/2 

Vyřizuje: Mgr. Daniel Michalík 
  
Telefon: 599 459 223 
Fax: 599 459 298 
E-mail: michalik@marianskehory.cz 
Datum: 24.03.2023 
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí můžete v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, a v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho 

doručení Magistrátu města Ostravy jeho podáním u úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.  

 

        

 

 

Ing. Vojtěch Potocký 

vedoucí odboru místního hospodářství 

 

 

 

 

 

 


