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Věc: Odpověď na žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů

Vážený pane Šimoníku,

na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., ze dne 4.března 2008 týkající se
výstavby fotovoltaické elektrárny (FVE) v Dědovicích na Písecku Vám sdělujeme následující.
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF)
týkající se Vašeho záměru uvádíme, že pro realizaci stavby nebo zařízení FVE je vyžadováno územní
rozhodnutí a následně stavební povolení, většinou je podmínka změna územního plánu (ve Vašem
případě umístění FVE v Dědovicích se jedná o změnu územního plánu obce Ostrovec, která zahrnuje
Dědovice):
·
·

V zastavěném území může být umístěna v plochách určených pro výrobu, pro technickou
infrastrukturu nebo pro smíšenou výrobní plochu
V nezastavěném území pouze v souladu s platným územním plánem

Obecně z hlediska ochrany ZPF lze říci, že je třeba umisťovat FVE přednostně na
nezemědělskou půdu (bývalé skládky, lomy, nevyužité průmyslové nebo zemědělské areály), vhodnou
lokalitou je zemědělsky nevyužitý svah s jižní nebo jihozápadní expozicí s co nejmenším zastíněním
(porosty, stavby, elektrické vedení). Dále dle zákona o ochraně ZPF vyplývá, že je možné jen ve
výjimečných případech zabírat půdy s nadprůměrnou produkční schopností a vysokým stupněm ochrany
(třída I. A II.), které se vyskytují na některých z Vámi uvedených pozemcích – konkrétně se to týká
pozemků parc. Č. 250, 251/1, 253 a 254.
Vaši případnou žádost s potřebnými náležitostmi o vynětí ze ZPF pro účely FVE adresujte na
Městský úřad v Písku – pí. Štěchová, tel. 382 330 663.

Dle situačního plánku leží plocha pro FVE Dědovice, jak sám správně uvádíte, v Ptačí oblasti
údolí Otavy a Vltavy. Nachází se zde i regionální biocentrum. Z těchto důvodů je nutné si písemně
zažádat o vyjádření z hlediska Natura 2000 (§ 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) a
EIA (zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) tzn. O posouzení vlivu
předkládaného záměru na životní prostředí. Z hlediska kompetencí svěřených krajskému úřadu a podle
zvláštních předpisů na úseku životního prostředí krajského úřadu je kompetentní osobou Ing. Dubská
(tel. 386 720 739) pro vyjádření EIA a Ing. Klimeš (tel. 386 720 804) pro vyjádření k Natuře 2000.
S pozdravem

