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Věc:
Na základě
Žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. t06l1,999 Sb.,
o
Yu§Í
svobodném PřístuPu k informacím, i nížpožadujeteinforrnace problemati
k
ce úďržbyveřejné
zeleně v obci BÍlov, Vám sdělujeme k jednotlivým bodům Vaší
žďdosti následující
:

K PoŽadavku o "zveřejnění aktuálně platných smluvních vztahtt uzavřených mezi
obcí
BÍlov a subjektem
týkqíci
gíi"",'p
r.
,iarzUy
veřejné
,.t.ne
u
t
.,r.
arc.č. 453313,
§9bj9kty),
IÍ0l1, 5811,, 5812,325412
a části parcely 32sg/Žpřiléňajícík parcelám e . zgŠ,zge,2g7,2g8,
299,300 a355":
1)

1,1,) odPověď : Obec BÍlov nemá uzavřeny žádnésmlouvyo
týkajícíse údržbyveřejné
zeleně na výše uvedených pozemcích.
2) K dotazlJ, "zda má Obec BÍlov vypracován harmonogr
arn údržbyveřejné zelenév katastru
obce, a v PříPadě, Že tomu tak není, jakým způsob.n u t_"Y- je
určována áekvence a priorita v
ošetření veřejných ploch'' :

2,1,) odnověď : Obec BÍlov nemá wypracován žádný harmonogram
údržbyveřejné
ÚarŽaa Probíhá dle potřeby, ŇmatickYch podáínek a kapacit pracovníků
a řídí
ji_z.etelě,
místostarosta obce.
3)

jiŽ

K dotazu, "zdamá Obec BÍlov sjednanou

1!a

na údržbuzelené (nejen sekaní trávy,ale i údržbu
osázenYch Ploch keři stromy) externí specializovanou
spoleinost či toto provád sama a
1
tato Činnost je Prováděna odbomíky (např. zahradník,
artorista

dřevin

a

jejich prorustání náletov;ýrrni dřLvinami,,

3,1,) odPověď

:

apod.)

:

.

í
il;;
"irr"o..,

Obec

BÍlov nemá na údržbuzeleně sjednanou žádnou externí
sPecializovanou sPoleČnost, ÚdrŽba zeleně není prováděna
žáánými odborniky. Všechny
tyto práce jsou prováděny obecními zaměstnun.i na veřejně prospěšné
p"á...

4)

K

dotazv, "Zda existuje jakákoliv právní nofína, která uprawje v katastru obce Bílov
Povinnost obČana udrŽovat veřejnou zeleň v majetku Obce gílov 8i hradit její údržbu,a to
naPř, i v PříPadě, Pokud obec údržbuzeleně neprovádí, případně provádí lzcela
nahodile a
nekvalitně ve srovnání s jinými, obcí udržovanýrni pu."elami v jejím majetku
(zda má obec
napŤ, zámér razit nové směry a trendy v údržbězelen8;''
:

4.1.) odpověd' : žádná taková

právní norma neexistuje.
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Obec Bílov
743 01Bílov 5

Žádost o poskytnutíinformacídle zákona č. 106/1999
Sb.

v souladu s uvedeným zákonem žádám o poskytnutínásledujících
informací:

1"

2,
3,

Zveřejnění aktuálně Platných smluvních vztahů uzavřených
mezi obcí Bílov a subjektem
(subjektY), týkajícíseÚdržby veřejné
zeleně v k.ú. Bílov, parc. č. 45gg/3, 11,0/1,58/1,,58/2,
3254/2 a Části ParcelY 3259/2 přiléhajícík parcelám
č.2g5,296,2g7,2g8,2gg,3ooa 335.
Zda má obec BÍlov vYPracován harmonogram údržby
veřejné zeleně v katastru obce a
v PříPadě, Že tomu tal< nenÍ, jakým způsobem a kým je
určována frel<vence a priorita
v ošetření veřejných ploch,
Zda má obec BÍlov sjednanou na Údržbu zeleně (nejen
sekánítrávy, ale i údržbujiž osázených
Ploch keři a stromY) externí specializovanou spo|ečnost či toto provádí sama
a zda tato
Činnost je Prováděna odborníky (např, zahradník,
arborista apod.)s ohledem na stav dřevin

a

4,

jejich prorůstání náletovými dřevinami.

Zda existuje jakákoliv právní norma/ která upravuje
v katastru obce Bílov povinnost občana
udržovat veřejnou zeleň v majetku obce Bílov či
hradit její údržbu.A to např. i v případě
pokud obec údržbu zeleně neprovádí, případně provádizcela
nahodile a nekvalitně ve
srovnánís jinými, obcí udrŽovanými parcelami v jejím
majetku (zda má obec např. záměr razit
nové směry a trendy v údržbě zeleně).

S pozdravem

Bílov L7.8.2020

