Obec Otice, Hlavní 1, 747 81 Otice
Č.j.: Oti 336/2020

Otice 28. července 2020

Jan Bílovský
Na kopci 37
747 81 Otice

Dobrý den,
dne 13.7.2020 jsme zaevidovali pod č. j. 336/2020 Vaši žádost, podanou elektronicky cestou
emailové adresy, o poskytnutí informací dle zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím.
Otázka:
Žádám o informace, kolik dřeva bylo vytěženo, kolik dřeva bylo prodáno, kam se podělo dřevo,
které prodáno nebylo.
Odpověď:
Na tuto otázku jsem Vám poskytnul v minulosti odpověď dne 20.5.2020 č.j.: Oti 191/2020.
Otázka:
Žádám o veškeré číselníky vytěžených sortimentů a žádám o informaci, kdo z obce kontroloval
skutečný a vykázaný stav vytěžených sortimentů.
Odpověď:
Jak jistě víte, číselníky zasílá vlastník lesa ministerstvu zemědělství až po ukončení
kalendářního roku, takže k dispozici jsou jen dílčí výkazy, které se nepochybně do konce
kalendářního roku změní, protože záchrana lesa a obnova porostu bude pokračovat.
Dílčí výkaz o těžbě.
dřevina
Javor mléč
Trnovník akát
Jasan ztepilý
Jilm
Třešeň ptačí
Topol osika

Tel.: 739166666

vytěženo m3
18,30
8,20
6,10
7,10
2,15
1,20

bankovní spojení: Česká spořitelna 1851576379/0800

Pozemek p.č.

602/1

IČO: 00300543

Skutečný a vykázaný stav vytěžené dřevní hmoty je totožný a kontroloval jej za obec Mgr.
Vladimír Tancík, starosta obce a Roman Janáček, místostarosta obce. Přítomen byl rovněž
odborný lesní hospodář Ing. Berkus z Opavské lesní a.s.
Otázka:
Žádám o informaci, zdali bylo těžbou dřeva poškozeno elektrické vedení, neboť po těžbě leželo
na zemi a kolik stála jeho rekonstrukce.
Odpověď:
V rámci těžby došlo k lehkému poškození 2 spon držících elektrické vedení, spočívajících
v tom, že spony byly vytrženy ze sloupů elektrického vedení. Nutno podotknout, že k poškození
došlo proto, že sloupy elektrického vedení jsou zčásti shnilé. Uložení elektrických vodičů na
sloupy v lesním terénu je od počátku nesmyslem a současný starosta historicky navrhoval, aby
byla přípojka elektřiny uložena do země. Vy dobře víte, kdo byl členem zastupitelstva obce,
které tento návrh neakceptovalo.
V rámci revize celé přípojky byla zjištěna závada, kterou nezpůsobilo kácení dřeva, ale obec na
své náklady ve výši 13.934,36 Kč přípojku nechala opravit včetně rozvaděče a následné revize.
Samotná oprava spon by stála 200,-Kč.

S pozdravem
____________________________
Mgr. Vladimír Tancík
starosta obce

Tel.: 739166666

bankovní spojení: Česká spořitelna 1851576379/0800

IČO: 00300543

