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Vyjádření odboru životního prostředí k návrhu projektu v rámci participativního 
rozpočtu města Písek 
 
Název projektu: Krajinou Jana Cimbury k Hradišťské vyhlídce 

 
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 zakládání trvalých krajinných prvků 
(alejí, remízů), které Město Písek dlouhodobě realizuje a podporuje 
 

- Odbor životního prostředí s projektem souhlasí s tím, že pouze požaduje ještě před 
vlastní výsadbou ovocných dřevin (třešní, švestek), konzultaci zástupců navrhovatele 
projektu 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 

 
- Nedostatkem předloženého projektu je pouze absence následné péče a zejména 

zálivky, která bude pro ujmutí dřevin ve volné krajině zcela zásadní. Na některých 
místech plánované výsadby se jedná o vysýchavou expozici terénu, která bude 
vyžadovat pravidelnou zálivku ve vegetační době, a to po dobu minimálně 3 let. 
Odbor ŽP doporučuje toto řešit doplněním do rozpočtu 
 

- Kladně odbor ŽP hodnotí revitalizaci prostoru skládky s tím, že pouze upozorňujeme 
na vlastnictví pozemků fyzických osob (nikoliv města) na části plochy skládky, kdy 
tyto pozemky nemohou být součástí podpory PaRo. Doporučujeme vstoupit v jednání 
s vlastníky dotčených pozemků a Města Písku, zastoupené odborem správy majetku, 
ve věci návrhu na odkoupení do vlastnictví města a následně revitalizaci i této nyní 
„soukromé“ části skládky. Odbor ŽP zároveň vyzve předmětné vlastníky k odstranění 
nelegální skládky podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

*MUPIX00BNQJZ* 



 Strana 2 (celkem 2) 

 

- Pro úplnost odbor ŽP upozorňuje, že část trasy, která bude mimo území města (např. 
katastrální území spadající pod obec Putim) nemůže být podpořena z PaRo, neboť 
by nesplňovala Pravidla participativního rozpočtu města Písek. Tuto část, bude-li 
realizována v další etapě, je nutné hradit z jiných zdrojů 

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

 

 

 

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  

 


