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Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 10611999 Sb.
Obecní úřad Čestlice dne 10. 8.2021 obdržel Vaši žádost o informaci ve smyslu
zákona é, 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následujících
inťormacílzodpovězení otének, které se kácení dřevin rostoucích mimo les:

1)

Je nebo bylo.vedeno řízení o kácení dřevin rostoucích mimo les podél silnice III/0039 (ulice

Průhonická-Řčanská)?

Odpověd':

1)

Obecní úřad Čestlice nevede a nevedl řízenío kácení dřevin rostoucích mimo tes podél
silnice III/0039 (ulice Průhonická - Řčanská).

Poučení:

Dle §i6a zákona 10611999 Sb. lze podat proti vyřízení žádosti o poskytnutí informace stížnost.
(1) Stížnost na postup při vyřizovánižádosti o informace (dále jen "stížnost") můžepodat žadatel,
a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta
informace nebo předložena konečná licenčnínabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí
žádosti,
c)kterému byla informace poskytnuta částečně,aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o
odmítnutí, nebo
d) kter} nesouhlasí s výšíúhrady sdělené podle § l7 odst. 3 nebo s výšíodměny podle § I4a odst.2,

požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

nelze-liji ihned vyřídit, sepíšeo
ní povinný subjekt písemný záznam.
(3) Stížnost se podává u povinného subjekíu, a to do 30 dnů ode dne
a)doručenísdělenípodle § 6, § 14odst.5 písm. c)nebo § 17odst.3,
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně;je-li stížnostpodána ústně a

(4) O stížnosti rozhoduj e nadřízený orgán.
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(5) Povinný subjekt předloží stížnostspolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode

dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnostisám zcela nevyhoví tím, že poskytne
požadovanou informaci nebo konečnou licenčnínabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup
povinného subjektu a rozhodne tak,že
a) postup povinného subjektu potvrdí,
b) povinnému subjektu píikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí b;ýt delšínež 15 dnů ode dne
doručenírozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadate|i konečnou
licenčnínabídku, a neshledá-li důvody pro odmítnutížádosti v případě, kdy dosťupné informace o
právním a skutkovém stavu nevyvolávaji důvodnépochybnosti, postupuje obdobně podle § 16 odst.
4, nebo
c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti;
tento postup nelze použítvůčiorgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné
působnosti.
(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnostipodle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného
subjektu a rozhodne tak, že
a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,
b) výši úhrady nebo odměny sníží;v případě, kdy dostupné informace o právním a skutkovém stavu
nevyvolávají důvodnépochybnosti, postupuje obdobně podle § 16 odst. 4 věty druhé s tím, že
povinnému subjektu přikáže požadovanou informaci žadateli poskytnout ve lhůtě, která nesmí b}t
delšínež 15 dnů ode dne zap|acení úhrady či odměny.
(8) Nadřízený orgán o stížnostirozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena,
(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí
vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c),
nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty
poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.
(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadate| můževe smyslu odstavce 1 písm. a)
nebo c) postupovat obdobně.
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