
Městský úřad Pečky 
Odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy 

Masarykovo náměstí 78, 289 11 Pečky 

Tel. 321 785 051-2 

                          e-mail: radek.cizek@pecky.cz  

Č.j. PEC/ 1500/2020                                                                                                     V Pečkách dne: 07.05.2020  

Oprávněná úřední osoba: Ing.Radek Čížek 

 

 

 

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d)  zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 

Dne  27.04.2020  byla  k MěÚ Pečky, odboru výstavby, zemědělství, ŽP a dopravy doručena  žádost ve smyslu 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ), v níž  

(dále jen žadatel) žádá o poskytnutí následujících informací: 

 

1. jakým způsobem a kým byl vybrán znalec Ing. Jaroslav Kolařík Ph.D., pro zpracování posudku  

č. 255-3 437/19 ze dne 10.11.2019 

2. na základě jakých podkladů byl posudek vypracován 

3. poskytnutí kopie tohoto znaleckého posudku 

4. poskytnutí kopie faktury za znalecký posudek 

 

MěÚ Pečky, odbor výstavby, zemědělství, ŽP a dopravy podle InfZ jako povinný subjekt žadateli plně vyhověl a 

k jednotlivým dotazům informace poskytuje takto: 

 

ad1)   Znalec Ing. Jaroslav Kolařík Ph.D. byl na základě odborné specializace, jako znalec pro základní obor 

ochrana přírody se specializací hodnocení stavu a návrhu technologie ošetření stromů, diagnostiky provozní 

bezpečnosti stromů (vizuální, přístrojová) a základního oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, se 

specializací trvalé porosty, dřeviny osloven referentem odboru výstavby, zemědělství, ŽP a dopravy MěÚ 

Pečky k vypracování znaleckého na předmětné stromy. 

ad2)    Posudek byl vypracován na základě objednávky s konkretizací dřevin k posouzení.  

ad3)    Kopie posudku přiložena. 

ad4)    Kopie faktury přiložena.  

 

Povinný subjekt dále sděluje, že: 

 

• plně vyhověl oprávněnému dle InfZ,  požadované informace jsou uvedeny v dokumentu (formát .pdf)  a 

doručují se v zákonné lhůtě na sdělenou adresu. 

• v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 Infz do 15 dnů od poskytnutí informací povinný subjekt tyto 

informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky města Pečky).  

 

 

 

 

 

                Ing.  Radek Čížek 

             Vedoucí odboru výstavby, zemědělství, 

                                                                                     životního prostředí a dopravy 

 


