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fig $tatutérni mésto Ostrava

m;; Uřad městského obvodu Vítkovice

odbor výstavby, životního prostředí a stavebního řádu   

Vaše značka:

Ze dne: 8. 7. 2019

Č.j.: V1TK/11473/19/VZPaSV

Sp. zn.: S-VITK/11473/19/2

Vyřizuje:

Telefon:

ID dat. schr.:

E—mail:

   

E Asociace ohranv životního prostředí ČR, z.s. ~l

 

Datum: 22. 7. 2019

Vážený žadateli,

v

kVaší žádosti podle zákona 0. 106/99 Sb., o svobodném přístupu kinformacím ze dne 8. 7. 2019

sdělujeme:

1. K otázce č. 1. — Která občanská sdružení nebo jejich organizační jednotky, požadují u příslušných

orgánů státní správy našeho úřadu, aby byla předem informována o všech zamýšlených zásazích a

zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny

chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb„ a dále také jak a o kterých zásazích byla a jsou citovaná

sdružení předem informována do 31. 12. 2017 a po 1. 1.2018 (vše od roku 2015 doposud)?

V roce 2015 nebyla informována žádná občanská sdružení.

V roce 2016 nebyla informována žádná občanská sdružení.

Rok 2017:

Spolek Orlovák, z.s.,_(nyní Asociace ochrany životního

prostředí ČR, z.s.)

Sdružení podalo svou žádost 15. 2. 2017. dopisem ze dne 1. 3. 2017 bylo informováno, že informace

o zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny

chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, bude zveřejňována na úřední

desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup (spolu s odkazem na

příslušné webové stránky).

Spolek AOPK_

Sdružení podalo svou žádost dne 13.5.2017, dopisem ze dne 18.5. 2017 bylo informováno, že

informace o zahajovaných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny

chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, bude zveřejňována na úřední

desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup (spolu s odkazem na

příslušné webové stránky).

OSTRAVA!!!

VITKOVICE
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Rok 2018

Spolek AOPK z.s.

Sdružení podalo svou žádost 15. 5. 2018. Do září roku 2018 bylo informováno o zahajovaných

správních řízením sdělením zasílaným prostřednictvím datové schránky. Od 17. 9. 2018 pak

prostřednictvím informací zveřejňovaných na úřední desce správního orgánu, o čemž bylo sdružení

informováno dopisem ze dne 17. 9. 2019.

Spolek Asociace ochrany životního prostředí ČR, z.s.,

Sdružení podalo svou žádost dne 1 l. 9. 2018, dopisem ze dne 17. 9. 2018 pak bylo informováno, že

informace o zahajovaných správních řízeních bude zveřejňována na úřední desce správního orgánu a

současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rok 2019

Spolek AOPK, z.s.

Do 15. 5. 2019 byl spolek informován zveřejňováním informací na úřední desce správního orgánu.

Spolek Asociace ochrany životního prostředí ČR, Z.S.

Od 1. 1. 2019 doposud je spolek informován o zahajovaných správních řízeních stejným způsobem

jako v roce 2018 (prostřednictvím úřední desky).

Obě sdružení byla ve výše uvedených obdobích informována o zahajovaných správních řízeních

týkajících se kácení dřevin rostoucích mimo les.

2. K otázce č. 2 * Jak, kde a kým jsou občanská sdružení nebojejich organizačníjednotky, byla ajsou

předem informována o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních

do 31. 12. 2017 a po 1. 1. 2018, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny

chráněné podle zákona č. 1 14/1992 Sb.? V období od roku 2015 doposud.

Sdružení jsou informována statutárním městem Ostrava, Úřadem městského obvodu

Vítkovice, odborem výstavby, životního prostředí a stavebního řádu (do 31. 12. 2017 odborem

výstavby, životního prostředí a vodního hospodářství) a to způsobem, který je podrobně

rozepsán v odpovědi na otázku č. 1.

OSTRAVA!!!
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3. K otázce č. 3 — Jak, kde a kým jsou občanská sdružení nebojejich organizační jednotky informována

o řízeních navazujících ve smyslu posuzování vlivů na životní prostředí podle § 3 písm. g) zákona o

posuzování vlivů na životní prostředí? V období od roku 2015 do dne podání žádosti.

Posuzování vlivů na životní prostředí není vkompetenci našeho úřadu, ale vkompetenci

Krajského úřadu pro Moravskoslezský kraj.

S ozdravem   

OSTRAVA!!!
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