Obec Velká Bukovina
407 29 Velká Bukovina 178, : 487856156, 487856200, e-mail: obec@velka-bukovina.cz
Stanley Bradley
Nám. 5. Května 24
252 25 Jinočany – Praha západ
Ve Velké Bukovině dne 18. 4. 2013.
Věc: Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vážený pane Bradley,
na Vaši žádost ze dne 8. 4. 2013 Vám sděluji následující skutečnosti:
1. Ke kácení dřevin na Vámi uváděných pozemcích ve vlastnictví p. Bradley byla vydána dvě rozhodnutí o
povolení, a to dne 28. října 2008 paní Michaele Bradleay – 4 ks jasanů na p. p. č. 43 a dne 6. března 2012
na Vaše jméno (zařizoval Ing. Rudolf Drnec) – 1 ks vzrostlého dubu na st. p. č. 89. Na žádné jiné vzrostlé
stromy na Vámi uváděných pozemcích nebylo vydáno rozhodnutí ke kácení.
Co se týče pokácení plané třešně na p. p. č. 43 dne 30. 3. 2013, došlo shodou několika okolností
k nedorozumění. Jelikož se jednalo o neplodící ovocný strom (planou třešni), není třeba vydávat rozhodnutí
o povolení tento strom pokácet, stačí oznámení. Místostarosta obce, pan Jaroslav Kucharovič, který má ve
své kompetenci posuzování vhodnosti kácení s pokácením této třešně souhlasil v dobré víře, že se strom
nachází na obecním pozemku č. 2650, v bezprostředním sousedství místní komunikace. Jelikož byl
v uvedené době v pracovní neschopnosti a ležel s vysokými teplotami, neprovedl šetření na místě.
Dnes došlo k přeměření parcely č 2650, které potvrdilo, že strom se nacházel skutečně na tomto pozemku
obce.
2. Zastupitelstvo obce se již ze zákona nezabývá povolováním kácení dřevin. Tuto pravomoc převedlo na
pana Jaroslava Kucharoviče, který se zúčastnil odborného semináře v Praze, kde se s touto problematikou
podrobně seznámil.
3. K Vaší žádosti o předložení všech povolení ke kácení stromů v k. ú. Velká Bukovina, okr. Děčín za rok
2012 a za rok 2013 Vám sděluji, že jelikož se jedná o rozsáhlou agendu a její kopírování by bylo finančně
nákladné a časově náročné, jsou Vám tyto materiály kdykoli v úředních hodinách OÚ ve Velké Bukovině
k dispozici k nahlédnutí.
4. V příloze Vám zasílám přehled o hospodaření obce Velká Bukovina za rok 2012 a rozpočet na rok 2013.
S pozdravem

…………………………………………………..
Ing. Eva Švejdová, starostka obce

