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Vzhledem k tomu, Že mně nebyly poskytnuty plnohodnoüré a veškeľé informace na moje dotazy
zasLané đĺe 22.7.2O2O, novu na zźkhadé zźl<ona 106/1999sb. žadám tajemníka ÚvĺČ grno
Bohunice případně jednotlivé ođbory o posĘrhrutí infoľmací.

Ing. Antonína Cľha dopisem ze dne 4.8.2020 k mým đotazům sdělil, Že Komise Životrrího pľostřędí
Rady městské části Bmo- Bohunice doporučila pľogľam ,Ąđopce zeleněoo a radní se tématem
zabýv a|i p ouz e nefo rm ĺĺlně.
Progľam tedy nebyl řĺídně projednĺĺn anĺ schválen a nebylo ani pĄednáno za jakých podmínek,
praviđel nebo rozľrodnutí lze paľcelovat veřejné tľávníky a šiľoké veřejnosti umožněno pečovat
vlastními sila:ni o části veřejné zeleně.

-Nazák7aděčehoteđybylapaní-povolenapéěeozeleňpředdomemŠveľmova12,
Brno, kdyŽ pľogram ,,-Ądopce zęleně" nebyl schvĺílen a dokonce ani pľojednáĺr.

- Jake1íravidla a podmínĘ při péči o veřejnou zeleň byly dohođnuty.
- V jaké uýměře a ĺa kcteých pozemcích byly dohođnuty záhonĘ před domem Šveľmova 12,

Brno.
_ Jaké oplocení záhonků bylo đohodnuto.
- Je běžným standardem, o dohodě (v tomto případě obzvlašť, neboť se jedná o veřejnou zeleň)

sepsatdohođupísemně,pročnebylaspaní{Dsepsánapísemnádohodavekteré
by byla přesně specĺÍikována pľavidla a další pffpadné pod'mÍnĘ.

- Konkľétně kdo a na základě čeho paníFústní dohodou povolĺl péčĺ o zeleň před
do-emŠ"ffi
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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb', o svobodném přístupu
k infoľmacím

Váżený paní,

na základě Vaší Žádosti o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacÍm, ze dne 05'08 .2020, Vám sděluji následujícĺ:

Jak Vám jiŽ bylo sděleno dopisem ze dne 04.08.2020 program ,,Adopce zeleně" byl
doporučen Komisí Životního prostředí RMČ s tím, Že Rada MČ nepovaŽovala za
nutné k dané problematice přijímat jakékoliv usnesenĺ.
Zvýše uvedeného vyplývá, Že nebyla schválena Żádná pravidla ani podmĺnky
v péčĺ o veřejnou zeleň, bylo ponecháno na přĺpadných pečovatelích o zeleň, jakou
formu péče si sami zvolĺ'
Vzhledem k takto stanovené volnostĺ v péči o daný záhonek nebylo zatÍm potřebné
uzavÍrat písemné dohody nebo smlouvy.
PokudsetýkápaníĺnbylajípředmětnápéčepovolenavedenímMČ.
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