
 

Město Slavičín 

 Osvobození 25 

763 21  SLAVIČÍN 

 

 

         Kunovice, 17. března 2015 

 

 

Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999Sb. 

 

 

 Vážená paní/ Vážený pane, 

 

 obracím se na Vás s žádostí o informace podle zákona 106/ 1999Sb, o právu na informace  

 v platném znění. 

  Prosím Vás o zpřístupnění seznamu spolků,  občanských sdružení, popř. dalších subjektů,  

které se ve Vašem městě zabývají environmentálními aktivitami nebo přímo ochranou životního 

prostředí.  

 Pokud by vyhovění mé prosbě představovalo problém, poskytněte mi prosím alespoň 

informace o takto zaměřených subjektech, které žádají, či v průběhu let 2013 a 2014 žádaly o 

podporu či spolupráci vaše město. 

 Dále prosím o informaci, které subjekty zabývající se ochranou životního prostředí mají, či 

měly od počátku roku 2013 do současnosti u vašeho stavebního úřadu podanou žádost, aby byly 

předem informovány o všech zamýšlených zásazích  a zahajovaných správních řízeních ve smyslu  

§ 70 zákona č. 114/1992Sb, o ochraně přírody a krajiny v platném znění.  

 

 S poděkováním a pozdravem 

 

 

 



 

 

 
OS-1049-2015-IFl  
30. 3. 2015 

Mgr. Florešová 

577 004 815 

osp1@mesto-slavicin.cz 

 
 

 

Žádost o informace – odpověď 
 
 
V souvislosti s Vaší žádostí o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ze dne 17. 3. 2015, Vám v příloze dopisu zasíláme seznam organizací, jejichž činnost souvisí s ochranou 
životního prostředí a které požádaly město Slavičín o finanční podporu. 
K poslední části Vaší žádosti sdělujeme, že Městský úřad Slavičín - stavební úřad obdržel dne 11. 2. 2015 
žádost subjektu Zelený prostor pro život, z. s., Kukelská 927/18, Hloubětín, 198 00 Praha 9, aby uvedený 
subjekt byl předem informován o všech zamýšlených zásazích a zahajovacích správních řízeních, při nichž 
mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Iva Florešová 
vedoucí odboru 



 

Poskytnuté dotace - granty z rozpočtu města Slavičín v letech 2013 - 2015 na zkvalitnění ochrany životního prostředí 

     
§ 3799 Zkvalitnění ochrany životního prostředí 

Rok 

2013 2014 2015 

MS Jamné Slavičín 
Údržba a budování mysliveckých políček pro zvěř, oprava studánek pro zvěř, údržba a 
výstavba nových mysliveckých zařízení, likvidace skládek. 

3 000 4000 4000 

Myslivecké sdružení Hrádek na Vl. dráze 
Orba a zasetí mysliveckých políček. 3 000 3000 3000 

Oprava hráze mokřadu. 3 000 2000 2000 

Myslivecké sdružení Nevšová Zvýšení úživnosti honitby - krmivo, osivo, medikace. 4 000 4000 4000 

ZO Českého svazu včelařů Slavičín Chov zdravých včelstev pro ochranu a tvorbu životního prostředí. 3 000 3000 8000 

Celkem 16 000 16 000 21 000 

 
 
 
Zpracovala: 
Bc. Jana Latináková 
 
27. 3. 2015 
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