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Liberec 19. 1. 2018

V c: poskytnutí informace dle zákona . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím
K vaší žádosti o poskytnutí informací, kterou jsme obdrželi dne 8. 1. 2018 sd lujeme, že dle
ustanovení § 2 odst. 4 zákona . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím,
v ú inném zn ní, se povinnost poskytovat informace netýká dotaz na názory, budoucí
rozhodnutí a vytvá ení nových informací.
Z tohoto d vodu vám v režimu tohoto zákona m žeme poskytnout informace pouze na dv
vámi kladené otázky:
Otázka . 1.: … „Žádám o sd lení, kdo je pov en kontrolou majitel , voln pobíhajících ps
po lese?“…
Otázka . 2.: … „Nebyla mi poskytnuta informace povoleného parkování na t chto lesních
pozemcích“…
Ad.: 1 – Kontrolou voln pobíhajících ps po lese není pov ena žádná konkrétní osoba.
Volný pohyb ps po lese je upraven v zákon o myslivosti a v zákon o ochran zví at proti
týrání. Za porušení t chto zákonných ustanovení mohou p íslušné orgán státní správy uložit
pokutu.
Ad.: 2 – Magistrát m sta Liberec, jako orgán státní správy nepovoluje parkování na lesních
pozemcích. Povolit parkování v lese m že dle zákona o lesích vlastník pozemku, nemáme
k dispozici informace, zda v daném p ípad vlastník lesa povolení vydal.

Zbývající ást vašeho podání bude, vzhledem k obsahu, vy ízena jako podn t, o jehož
vy ízení budete v zákonné lh t informováni.

Ing. Jaroslav Rašín
vedoucí odboru životního prost edí
Rozd lovník:
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• MML – kancelá tajemníka
• SML – sekretariát nám stkyn Ing. Hrbkové
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