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Vyjádření odboru životního prostředí k návrhu projektu v rámci participativního 
rozpočtu města Písek 
 
Název projektu: Discgolfový park Písek 

 
Městský úřad Písek, odbor životního prostředí, jako správní orgán příslušný podle § 7 odst. 2 
a § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), příslušný podle níže 
uvedených zákonů a podle platného organizačního řádu k zajištění jednotlivých agend na 
úseku životního prostředí (1), ve smyslu posouzení proveditelnosti projektu v samostatné 
působnosti obce (2), sděluje následující stanovisko: 
 
 

- Na základě negativního stanoviska k umístění v rámci ploch plánované obnovy 
historického třešňového sadu „Na Bejčáku“ byl projekt přemístěn do lokality 
U Vodáka 
 

- I přes deklaraci neškodného charakteru záměru discgolfového parku, který je 
předkladatelem označován jako „ekologický sport“, považuje odbor ŽP umístění 
tohoto záměru v lokalitě U Vodáka za nevhodné. Důvodem je přírodní charakter dané 
lokality a těsná blízkost území klidu Přírodního parku Písecké hory 
 

- Rybníky U Vodáka mimo jiné slouží jako významné rozmnožovací biotopy pro 
obojživelníky, proto sportovní aktivity typu discgolf s pohybem osob mimo vyznačené 
stezky můžou znamenat ohrožení obojživelníků (zejména žab) při jarní migraci, ale 
i letní zpětné migraci do zimovišť 

 
 

- Prostor je v platném územním plánu součástí volné krajiny, s převažující relaxačně-
estetickou funkcí dané lokality, zejména pro možnost krátkodobých vycházek pro 
občany města. Změna využití pro discgolfový park by pravděpodobně vyžadovala 
také změnu územního plánu města na funkční plochu sportoviště 
 

*MUPIX00BNQJZ* 



 Strana 2 (celkem 2) 

 
 
Závěr:  
Projekt není v souladu se záměry města, není v souladu s platným územním plánem, 
odbor životního prostředí projekt nedoporučuje vzhledem k jeho umístění.   
 
 

 

 

 

 

Ing. Miloslav Šatra   

vedoucí odboru životního prostředí 

 
1) Posouzení souladu projektu s platnými právními předpisy ve smyslu přenesené 

působnosti obce s rozšířenou působností - podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákona 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů a zákona č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší, všechny ve znění pozdějších předpisů 

2) Posouzení souladu projektu se záměry města Písku a posouzení proveditelnosti 
projektu ve smyslu samostatné působnosti obce  

 


