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VÁŠ DOPIS ZN.:  
Vážená paní 
XXXXX 
XXXXX 
XXXXX 
 

ZE DNE: 04.04.2022 
NAŠE ZN./Č.J.: MULU -17988/2022/20/VaV 
  
VYŘIZUJE: Veronika Vavrysová 
TELEFON: 577197448 
EMAIL: vavrysova@luhacovice.eu 

 

  
DATUM: 14.04.2022 
 

Poskytnutí informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k 
informacím 
 
Vážená paní XXXXX, 
 
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím, kterou jsme obdrželi dne 04.04.2022, a kterou žádáte o informaci týkající se podezření ze 
spáchání přestupku, Vám sdělujeme následující: 
 
dne 02.09.2019 bylo na MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí, doručeno Policií ČR Oznámení o 
přestupku Ing. XXXXX, který měl dne 16.07.2019 bez povolení vykácet dřeviny na pozemku 1958/1 v k. 
ú. Šanov. 
 
Výše uvedeným jednáním se mohl dopustit přestupku dle § 87 odst. 3 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.  K vyřízení tohoto podnětu je dle § 78 odst. 1 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, věcně a místně příslušná AOPK – 
regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, IČO: 62933591, Nádražní 318, 
763 26 Luhačovice. 
 
V rámci šetření bylo zjištěno, že dne 06.09.2019 byl dokument přidělen pod č. j. 17787/2019/27 úředně 
oprávněné osobě – pracovníkovi odboru ŽP, který s ním dne 08.10.2019 dle historie spisové služby 
pracoval. Tento pracovník byl poté dlouhodobě v pracovní neschopnosti a následně ukončil pracovní 
poměr.  K dokumentu se nám podařilo dohledat pouze jednu související písemnost – dne 29.09.2020 
byla odeslána žádost o opětovné předání spisu adresovaná Krajskému ředitelství policie Zlínského 
kraje – Obvodní oddělení Slavičín, J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín 1, ve které úředně oprávněná osoba – 
jiný pracovník odboru ŽP tímto žádal o zaslání spisu PČR v této věci přímo na Správu CHKO Bílé 
Karpaty, Nádražní 318, 763 26 Luhačovice. Tuto žádost zaslal pracovník na vědomí také pracovišti 
Správy CHKO Bílé Karpaty v Luhačovicích.   
 
Kopii žádosti Vám zasíláme přílohou. 
 
V případě potřeby kontaktujte, prosím, Mgr. Markétu Mentzlovou, vedoucí odboru životního prostředí, 
tel.: 577197457, e-mail: mentzlova@luhacovice.eu. 
 
Na základě § 4a odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto považujeme 
informaci za poskytnutou. Úhrada nákladů za poskytnutí informace podle § 17 odst. 1 zákona 
č. 106/1999 Sb. není požadována. 
 

Bc. Veronika Vavrysová 
vedoucí odboru vnitřních věcí 
 
elektronicky podepsáno 


