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Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. – vyjádření

Vážený pane,
na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. velmi podobnou Vaší žádosti, kterou jste dne 01.07.2019
osobně doručil na podatelnu Městského úřadu Kutná Hora, jsme již odpovídali cca před dvěma měsíci – viz odkaz
https://mu.kutnahora.cz/file/4006/download/ na webových stránkách Městského úřadu Kutná Hora. Stejně jako
předchozímu žadateli Vám proto v Přílohách č. 1- 6 zasíláme kopie dokumentů týkajících se stavební činnosti
v lesoparku Rovina.
Jde tedy o následující dokumenty:
 Příloha č. 1
Lesopark Rovina - identifikační údaje o stavbě, stavebníkovi, některých technických
parametrech a účelu stavby.
 Příloha č. 2 Společný souhlas vydaný dne 21.04.2017 Stavebním úřadem v Kutné Hoře pod spis. zn.: SÚ.026516/2017/Ku, který nahrazuje stavební povolení.
 Příloha č. 3 Katastrální mapa s vyznačením tras upravovaných stezek v lesoparku Rovina („pohledovou
studii“ stavby tohoto charakteru nemáme k dispozici)
 Příloha č. 4 Závazné stanovisko odboru životního prostředí MÚ Kutná Hora, které bylo vydáno dne
19.04.2017 pod spis. zn. MKH/023788/2017/03/ZPR/JIA

 Příloha č. 5 Závazné stanovisko, resp. souhlas s akcí „Lesopark Rovina v k.ú. Kutná Hora“, které vydal odbor
životního prostředí 20.04.2017 pod spis. zn. MKH/025718/2017/03/ZPR/VIJ.
 Příloha č. 6 Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR, ze které je patrný způsob
financování uvedené stavby.
Odbor památkové péče a školství se k této stavbě nevyjadřoval.
Věříme, že zasláním výše uvedených dokumentů jsme dostatečně uspokojili Vaše požadavky dle Vaší žádosti
o informace o stavbě, kterou po stránce administrativní i technické, resp. realizační zajišťuje společnost Městské
lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. Pokud byste se však chtěl ještě blíže seznámit s projektem a okolnostmi
realizace akce, obraťte se na pana Ing. Stanislava Peroutku, jednatele této městské společnosti, na adrese
Opatovice I. č.p. 43, 286 01 Čáslav, mobil: 602 389 787, e-mail: peroutka@lesy-rybniky.cz , který Vám rád
poskytne veškeré další informace.

S pozdravem

Ing. František Tvrdík
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