Žádost ze dne 2. 2. 2022 pod č.j. Čep/00254/2022
Obecní úřad Čeperka obdržel dne 2. 2. 2022 Vaši žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).
Obsah žádosti:
Žadatelka se ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), tímto zdvořile obrací na obec Čeperku, jako povinný
subjekt, se žádostí o poskytnutí následujících informací:
a) Písemností – dokumentů (ať již v tištěné, či elektronické formě), které obsahují žádost
(informaci) Správy železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 –
Nové Město (či dříve Správy železniční dopravní cesty, státní organizace) o pokácení dřevin
rostoucích na – obcí Čeperka vlastněných – pozemcích parc. č. 750, 751 a 752, k.ú. Čeperka,
a to v částech navazujících na železniční koridor Pardubice – Hradec Králové.
b) Usnesení (rozhodnutí) orgánu obec Čeperka (starostky obce, rady obce či zastupitelstva
obce), kterým bylo schváleno kácení (byl dán souhlas s kácením) dřevin dle písm. a).
c) Dokladů (objednávek, smluv, faktur, protokolů aj., a to ať již v tištěné, či elektronické formě)
týkajících se vlastního pokácení dřevin dle písm. a), tj. kdo, kdy a za jakých cenových
podmínek kácení provedl.
d) Dokladů (objednávek, smluv, faktur, protokolů aj., a to ať již v tištěné, či elektronické formě)
týkajících se využití dřeva, coby produktu kácení dřevin dle písm. a), tj. komu, kdy a za jakých
cenových podmínek bylo dřevo přenecháno.
Informace žadatelka žádá poskytnout z důvodů „obdobného případu“ týkající se lesního pozemku
p.č. 743/1 v k.ú. Čeperka a lesního pozemku p.č. v k.ú. Opatovice nad Labem ve vlastnictví Obce
Opatovice nad Labem. Informace žádáme poskytnout v elektronické (naskenované) formě na
emailovou adresu XXX, přičemž za vyhovující považuje též zaslání do
datové schránky XXX či v písemné (listinné) formě prostřednictvím poskytovatele
poštovních služeb na adresu: XXX

Odpověď:
Obec Čeperka obdržela dne 2. 2. 2022 Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o svobodném přístupu k informacím“).
Obec Čeperka tímto v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu
k informacím poskytuje následující informace k jednotlivým bodům žádosti:

a) Poskytnutí písemností – dokumentů (ať již v tištěné, či elektronické formě), které obsahují
žádost (informaci) Správy železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00
Praha 1 –Nové Město (či dříve Správy železniční dopravní cesty, státní organizace) o pokácení
dřevin rostoucích na – obcí Čeperka vlastněných – pozemcích parc. č. 750, 751 a 752, k.ú.
Čeperka, a to v částech navazujících na železniční koridor Pardubice – Hradec Králové.
Odstranění a ořez stromoví dřevin na pozemku p. č. 752 v k. ú. Čeperka bylo povoleno na
základě souhlasného stanoviska vlastníka pozemku, tedy Obce Čeperka. Stanovisko Obce
Čeperka je přílohou této odpovědi. Na pozemcích p. č. 750 a p. č. 751 k žádnému odstranění

a ořezu stromoví dřevin nedošlo.

b) Poskytnutí usnesení (rozhodnutí) orgánu obec Čeperka (starostky obce, rady obce či
zastupitelstva obce), kterým bylo schváleno kácení (byl dán souhlas s kácením) dřevin dle
písm. a).
Bylo vydáno pouze souhlasné stanovisko Obce Čeperka s odstraněním a ořezáním stromoví
na pozemku p. č. 752 v k. ú. Čeperka. Stanovisko je přílohou odpovědi.

c)Poskytnutí dokladů (objednávek, smluv, faktur, protokolů aj., a to ať již v tištěné, či
elektronické formě) týkajících se vlastního pokácení dřevin dle písm. a), tj. kdo, kdy a za
jakých cenových podmínek kácení provedl.
Odstranění a ořez stromoví dřevin na pozemku p. č. 752 v k. ú. Čeperka bylo provedeno na
základě souhlasného stanoviska vlastníka pozemku, tedy Obce Čeperka. Stanovisko je
přílohou odpovědi.

d) Poskytnutí dokladů (objednávek, smluv, faktur, protokolů aj., a to ať již v tištěné, či
elektronické formě) týkajících se využití dřeva, coby produktu kácení dřevin dle písm. a), tj.
komu, kdy a za jakých cenových podmínek bylo dřevo přenecháno.
Odstranění a ořez stromoví dřevin na pozemku p. č. 752 v k. ú. Čeperka bylo provedeno na
základě souhlasného stanoviska vlastníka pozemku, tedy Obce Čeperka. Stanovisko je
přílohou odpovědi.
S pozdravem
Kristina Vosáhlová
starostka obce Čeperka
Přílohy:
- Stanovisko vlastníka pozemku p. č. 752 v k. ú. Čeperka

