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                                                                                                          V Písku 17. září 2020 
 
 
Vyjádření odboru životního prostředí k návrhu projektu v rámci participativního 
rozpočtu města Písek 
 
Název projektu: Květnaté pásy u Otavy 

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. 
Hodnotný je zde také přínos edukační 
 

- Volba druhu osiva bude předem konzultována s pracovníky odboru životního 
prostředí 

 
- Vzhledem k tomu že část plochy navržené pro stavbu dvou „hmyzích domků“ 

zasahuje do aktivního záplavového území řeky Otavy, podléhá realizace těchto prvků 
kladnému vyjádření státního podniku Povodí Vltavy 

 
- Vhodnost dvou gabionových prvků z hlediska urbanismu a začlenění do parteru 

města ponechává odbor ŽP na posouzení pracovní skupiny PaRo, památkové péče 
a městského architekta 

 
- Odbor životního prostředí s navrženým projektem za výše uvedených podmínek 

souhlasí 
 
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. 
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https://www.mesto-pisek.cz/oddeleni-uzemniho-planovani-a-pamatkove-pece/os-1077/p1=29440
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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  

 


