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                                                                                                          V Písku 18. června 2020 
 
 
Vyjádření odboru životního prostředí k návrhu projektu v rámci participativního 
rozpočtu města Písek 
 
Název projektu: Komunitní zahrada a jedlý les na Hradišti 

 
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: 
 
 

- Projekt svým charakterem zapadá do koncepce využití ploch veřejné zeleně, včetně 
pozitivního efektu zapojení obyvatel do péče o své okolí  
 

- Odbor životního prostředí souhlasí s tím, že pouze požaduje ještě před vlastní 
výsadbou ovocných dřevin a keřů, konzultaci zástupců předkladatele projektu (příp. 
širší zúčastněné komunity) s pracovníky odboru a správcem zeleně (Městské služby 
Písek s.r.o.), a to s ohledem na zvolení vhodných druhů a velikostních charakteristik 
jednotlivých dřevin a také následné údržby a péče o dřeviny, včetně stanovení plánu 
péče (zálivky, tvarovacích řezů dřevin apod.) 

 
 
Závěr:  
Projekt je v souladu se záměry města, je v souladu s platným územním plánem a je 
proveditelný, odbor životního prostředí projekt doporučuje jako přínosný.  
 
 

 

 

Ing. Miloslav Šatra   

vedoucí odboru životního prostředí 
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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  

 


