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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážený pane,
Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 29. 6. 2021 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 29. 6. 2021, v níž požadujete
poskytnutí následujících informací:

jako investora stavby Vás žádám o poskytnutí informací týkajících se kácení dřevin v souvislosti se stavbou
"Přeložka silnice II/137 v úseku I/3 – Slapy".
Konkrétně žádám o informaci v jakém termínu bude kácení provedeno a zda bude dodržena ochrana hnízdní
doby ptactva a vegetační klid.
Kácení povolila Rada Města Tábora. S informacemi, které požaduji výše, mě Město Tábor odkázalo na investora
stavby, kterým je Jihočeský kraj. Viz přílohy tohoto dopisu.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
kácení dřevin v rámci stavby Jihočeského kraje "Přeložka silnice II/137 v úseku I/3 – Slapy" nemá v současné
době stanovený termín. Termín, ve kterém je možno dřeviny pokácet, bude určen Odborem životního
prostředí Městského úřadu Tábor jako příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny dle ustanovení § 61 odst.
1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, věcně příslušný podle § 77 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve
znění pozdějších předpisů, na základě žádosti podané investorem stavby v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, a vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.
Stavba je připravována zřizovanou organizací Jihočeského kraje Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje,
která v současnosti čeká na vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení od dotčených orgánů státní správy
(dále jen DOSS) a správců technické infrastruktury (dále jen STI). Po zapracování podmínek a požadavků DOSS
a STI bude podána žádost o povolení ke kácení dřevin.
Závazné stanovisko Odboru životního prostředí Městského úřadu Tábor k projektové dokumentaci pro územní
rozhodnutí obsahuje podmínku, že kácení dřevin v souvislosti s touto stavbou bude provedeno nejvýše
v nezbytné míře, při všech pracích bude dodržena norma ČSN 83 9061, řešící ochranu dřevin při stavebních
a zemních pracích, která byla respektována a zapracována do dokumentace.
Ochrana hnízdní doby ptactva a vegetační klid budou dodrženy v maximální možné míře, jelikož se jedná
o obecné požadavky orgánů ochrany životního prostředí v rámci přípravných projekčních prací všech liniových
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staveb vycházejících ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně
dřevin a povolování jejich kácení, a normy ČSN 83 9061. Kácení dřevin v rámci liniových staveb bývá povolováno
v termínu 1.11. – 31.3. a bude provedeno až před zahájením stavebních prací.
S pozdravem

Ing. Kateřina Pospíšilová
pověřená vedoucí odboru
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