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Obdrží dle rozdělovníku

Věc:

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v účinném znění

ROZHODNUTÍ
Magistrát města Liberec - odbor životního prostředí (dále jen „MML – OŽP“), jako
povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v účinném znění (dále jen „InfZ“), rozhodl v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona o
žádosti žadatelky
ze dne 31. 5. 2018 o poskytnutí informace o kácení
dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 168/2 k. ú. Františkov u Liberce provedeném
dne 6. 5. 2017 bez platného povolení (dále jen „informace“) takto:
MML – OŽP podle § 15 odst. 1 InfZ žádost o poskytnutí předmětné informace
zčásti odmítá,
a to v jaké výši byla udělena pokuta za spáchaný přestupek, a dále
zčásti vyhovuje,
a informuje, že přestupek byl projednán a dne 25. 8. 2017 byla uložena pokuta právnické
osobě společnosti LB – Invest s.r.o. (IČ 287 18 445), se sídlem Humpolecká 1886/26, 140 00
Praha 4 – Krč.

Odůvodnění:
MML – OŽP obdržel dne 31. 5. 2018 žádost
o poskytnutí informace – „v jaké
výši, kdy a komu byla udělena sankce za nelegální vykácení vzrostlých stromů na pozemku
p. č. 168/2 k. ú. Františkov u Liberce, provedené dne 6. května 2017“.
Žádost o informaci se týká přestupkového řízení s konkrétní právnickou osobou, které
byla za spáchaný přestupek uložena pokuta. MML – OŽP rozhodl, že, přestože je řízení
o přestupku řízením neveřejným, nevylučuje to v daném případě právo na poskytnutí
informace mimo uvedení výše pokuty.
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Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Libereckého kraje ve
lhůtě 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u Magistrátu města
Liberec.

Ing. Jaroslav Rašín
vedoucí odboru životního prostředí
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