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Odpověď na Žádost dle Zákona č. 106/1999 Sb. 

rv 
Vazený pane  

Městský úřad Lysá nad Labem jako povinný subjekt dle Zákona č. 106/ 1999 Sb., O svobodném 

přístupu k informacím, ve Znění pozdějších předpisů, obdržel dne 27. 04. 2022 Vaši žádost O 

poskytnutí následujících infonnací: 

I. Zveřejneˇte zdůvodnění, proč nebyla vysázena kompletní náhradní výsadba po kácení v parku 

Jaromírovy sady. 

2. Zveřejneˇte zdůvodnění, proč nebyly dodrženy parametry náhradní výsadby, obvod kmene min. 

10 cm a v některých případech pravděpodobně í minimální výška stromu 150 cm. 

3. Zveřejněte plán (vytyčovací plán) další náhradní výsadby v parku Jaromírovy sady, má se jednat 

O dalších 21 stromů, viz. obrázky S citacemí rozhodnutí ke kácení v parku Jaromírovy Sady. 

4. Zveřejněte kompletní architekturu parku S kompletní náhradní výsadbou, vlastní projekt a jeho 

autora. 

5. Zveřejněte, Z jakého důvodu nemá již realizovaná výsadba Zavlažovací vaky. 
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Dne 3. 5. 2022 Vám byla zaslána Výzva k upřesnění žádosti č. j. MULNL-KÚ/32210/2022/Sl, 
kterou jste V zákonné lhůtě dne 3. 5. 2022 pod č. j. MULNL-KU/34528/2022/Sl upřesnil. 

K Vaší žádosti Vám Sdělujeme následující: 

l. Náhradní Výsadba za pokácenć stromy V parku Jaromírovy sady byla splněna V souladu S 

rozhodnutími č. j. MULNL-OVŽP/16971/2021/Li ze dne 22. 3. 2021 a MULNL- 
OVZP/49447/2020/SV/290/Op ze dne 27. 8. 2020. 

2. Náhradní Výsadba za pokácenć stromy V parku Jaromírovy sady byla splněna V souladu s 

rozhodnutími č. j. MULNL- OVŽP/16971/202l/Li ze dne 22. 3. 2021 a MULNL- 
OVŽP/49447/2020/SV/290/Op ze dne 27. 8. 2020, neboť pro náhradní výsadbu byly mj. Využity 

perspektivní podrostové dřeviny. Na dřeviny zapěstované z podrostu nelze uplatnit parametry 
minimálního obvodu a výšky kmene. 

3. Zasláno dne 18. 5. 2022 Rozhodnutí o částečném odmítnutí č. j. MULNL-KÚ/34528-2/2022/Sl. 

4. Odpověď zaslána dne 10. 5. 2022 odkazem č. j. MULNL-KÚ/34528/2022/Sl. 

5. Výše uvedenými rozhodnutími nebyly zavlažovací Vaky požadovány. Je předepsána povinnost 

následné péče, která je řádně plněna, a to pravidelnou zálivkou. Použití zavlažovacích vaků bude 

následovat až poté, co bude j isté, že náhradní Výsadba je perspektivní, a to u těch stromů, u nichž 

je použití zavlažovacích vaků vhodné (nikoli u jehličnanů). 

Ing. Alena Novotná 

tajemnice Městského úřadu Lysá nad Labem


