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V Mníšku pod Brdy dne 20. 12. 2021 

 

Záznam o poskytnutí informace 

 

Povinný subjekt zveřejňuje podle § 5 odst. 3 v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů tento záznam o poskytnuté informaci: 

 

Datum podání: 22. 11. 2021  

 

Žadatel : *** 

 

Obsah požadované informace: 

Žádost byla věcně příslušná odboru kanceláře starostky a odboru vnitřních věcí 
Městského úřadu Města Mníšek pod Brdy. Žádost obsahovala následující dotaz. 

 

Na základě zjištění a následného šetření jsem byl informován o tom, že došlo na mých 
pozemcích ke krádeži dřevin. Bylo mi sděleno, že místně příslušný lesník vyznačil dřeviny ke 
kácení jak na pozemcích města č.p.1701/2, tak i na výše uvedených pozemcích, které jsou v 
mém vlastnictví. Vše proběhlo bez vědomí vlastníka pozemků! Ty měl vyznačit na žádost 
města a nyní tuto věc údajně vyřizovala Ing. Romová. Kácení měli provádět hasiči. Při tomto 
byly pokáceny a odvezeny dřeviny z mých pozemků, čímž mi byla způsobena škoda (min. se 
jedná o 3 stromy). Žádám, aby mi bylo sděleno, kolik stromů si město přes lesníka objednalo 
a kolik stromů hasiči následně pokáceli a odvezli! 
 

Způsob vyřízení: 

Žadateli byly poskytnuty následující informace.  

odpovídám na Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, kterou odbor kanceláře starostky Městského úřadu Mníšek pod Brdy obdržel dne 
22. 11. 2021, tato žádost byla zaslána prostřednictvím elektronické pošty. 
 
Na základě Vašeho dotazu Vám sdělujeme následující. Předmětné dřeviny byly označeny na 
základě zdravotního stavu tzn. byli označeni ti jedinci, kteří byli napadeni kůrovcem či byli již 
zcela suší. Jednalo se o 28 stromů, v zastoupení těchto druhů - borovice, smrk a bříza. Tyto 
stromy byly označeny a následně bylo městem, jakožto vlastníkem pozemku 1701/2 k.ú. 
MpB, objednáno jejich pokácení. Práce byla zadána hasičům ze Stříbrné Lhoty. Vzhledem 
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k tomu, že se jednalo o kácení většího počtu dřevin, proběhlo během kácení školení a výuka 
členů sboru v tomto oboru. Vše proběhlo dle předem stanoveného plánu, les byl po těžbě 
uklizen. Kácení probíhalo pouze na pozemku města. 
 
Kdo odcizil stromy z Vašeho pozemku nevíme. Označení napadených stromů a stromů 
nutných ke kácení panem lesníkem na Vašich pozemcích není ke škodě, sic je zcela zjevné, 
které stromy se musí z porostu odstranit.  
 
Tuto věc jste řešil s Policií České republiky, která se nás na průběh prací již dotazovala. Ing. 
Romová na místě při kácení nebyla, nebyl k tomu důvod. Práce byla samozřejmě zadána 
v terénu, před akcí celý lesík paní Ing. Romová prošla s panem                                  , aby si řádně 
rozsah a způsob prací upřesnili.  
 

Žádost vyřizoval/a: Mgr. Luboš Kožíšek, vedoucí odboru kanceláře starostky a Ing. 
Jiřina Romová, odborná referentka životního prostředí.  


