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                                                                                                          V Písku 19. září 2020 
 
 
Vyjádření odboru životního prostředí k návrhu projektu v rámci participativního 
rozpočtu města Písek 
 
Název projektu: Dosadba biokoridoru „Nad Kuchyňkou“ 

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: 
 

- Realizací projektu dojde k posílení ekologicko-stabilizační funkce lokálního biocentra 
LBC 191 „Na Cvičišti“ a nadregionálního biokoridoru K114-MH/1 „Řežabinec -
Dědovické stráně) 
 

- Projekt byl předkladatelem průběžné konzultován s pracovníky odboru ŽP s tím, že 
kolizní prvky byly postupně vyjmuty tak, aby projekt byl umístitelný do plochy 
biocentra, ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

 
- Při ošetření stávajících stromů musí být na místě ponecháno „mrtvé dřevo“, které 

hraje důležitou roli při vývoji některých druhů hmyzu 
 

- Rozsah prováděných terénních úprav a umístění jednotlivých stromů a keřů bude 
předem konzultováno s pracovníky odboru životního prostředí 

 
- Odbor životního prostředí s navrženým projektem za výše uvedených podmínek 

souhlasí 
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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 

 

 

 
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  

 


