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Městský úřad Lysá nad Labem 
Kancelář MeˇU 

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 

Spis. zn.: MULNL-KÚ/32210/2022/S1 

Naše č.j.: MULNL-KÚ/34528/2022/S1 

Vyřizuje: Ing. Alena Novotná 

šebżálllľ Ž12€:Žíı1ı?Ž\ìltna@mestolySa cz 

Datschránka: Sadasau 

Datum: 10.05.2022 

Odpověď na Žádost podle 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 kinformacím, ve Znění pozdějších předpisů, obdržel dne 27. 4. 2022 Vaši žádost, 

upřesněnou na základě výzvy dne 3. 5. 2022, o poskytnutí následujících infonnací: 

1 _ Zašlete mi Zdůvodneˇní, proč nebyla vysázena kompletní náhradní výsadba po kácení v parku 

Jaromírovy sady. 

2. Zašlete zdůvodnění, proč nebyly dodrženy parametry náhradní výsadby, Obvod kmene min. 10 

cm a v některých případech pravděpodobně i minimální výška stromu 150 cm. 

3 _ Zašlete mi plán (vytyčovací plán) další náhradní výsadby v parku Jaromírovy Sady, má Se jednat 

o dalších 21 stromů, viz. obrázky S citacemi rozhodnutí ke kácení v parku Jaromírovy Sady. 

4. Zašlete mi kompletní architekturu parku S kompletní náhradní výsadbou, tedy projekt na 

revitalizaci parku Jaromírovy sady. 

5. Zašlete mi informaci, Z jakého důvodu nemá již realizovaná výsadba Zavlažovací vaky. 
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dřevin a v souladu se Spı`ávnı'm řádem Správní orgán 

II. ukládá 

Městu Lysá nad Labem, [Č 00239402, Se sídlem Ilusovo nám. 23, Lysá nad Labem 
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7 `“lé pokácením dřevin náhradní výsadbu: 

či) 3 ks jírovcc nızıdi 

b) 

c) 10 ks javoru mlćč, 

d) 5 ks iilmu habrolisıćho

I 

Nčıšc Lˇ;.j.. .\1Ul.\ll,-()\/ŽP/40447/'Z020/SV/290/OP 

‹_› n3_iıjı:_‹ı_hy‹ıd,u_l‹_mcnc_l Q cm, na pozemek Q._č. 2636 V k, ú. Lvsá nad I.abcm (park Jżıromıˇrovv 

Sšıšlıąìz, [?‹!_L_1_II1‰J?m_.*Plnön,í, nÄ1r_ž±đrLY'±ib_YJ›:Qu: 

ıı) Dřcviny budou \'ySa7.eny V souladu SČSN 83 9021 lbcliııologic vegctačních uprav 

\/ krajině Rostliny a jejich Výsčxdba. O vysazcnć dřeviny bude zajištěna núslcdnžı 

K Vaší Žádosti Vám Sdělujeme následující: 

V bodě 4. Žádosti byla informace již poskytnuta a zveřejněna na Úřední desce dne 6. 4. 2022 odkaz 
Zde: https://ud.meStolySa.cz/Vr2022/Vm04/MULLOBO16CS8_0.html 

V bodech 1., 2., 3. a 5. žádosti Se dále Vyřizuje. 

Ing. Alena Novotná 

tajemnice Městského úřadu Lysá nad Labem


