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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážená paní, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 1. 7. 2021 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 1. 7. 2021, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

ve vyhlášce Přírodní park Písecké hory z roku 2002 čl. 3 odst. 2 b) c)  je ustanoveno, že každá nová stavba na 

území přírodního parku podléhá souhlasu ze strany orgánu ochrany přírody. 

1) Byl vydán v posledních pěti letech (2016-2021) Krajským úřadem Jihočeského kraje jakýkoliv souhlas ke 

stavbám prováděných v území Přírodního parku Písecké hory? Pokud ano, žádám o jejich kopie.   

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

Krajský úřad – Jihočeský kraj Vámi požadovanými informacemi nedisponuje. Příslušným orgánem ochrany 

přírody pro vydávání souhlasů s umístěním staveb v přírodním parku Písecké hory je podle ust. § 77 odst. 4 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále též ZOPK) Městský úřad 

Písek, odbor životního prostředí, jako místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností. Pro úplnost lze doplnit, 

že kraje mohou podle ust. § 77a odst. 2 ZOPK svým nařízením přírodní parky zřizovat, ale samotné povolování 

činností podle nařízení o zřízení přírodních parků není v ZOPK přímo upraveno, proto se postupuje podle ust. § 77 

odst. 4 ZOPK (tzv. zbytková působnost, tj. působnost orgánu ochrany přírody ve věcech přímo v zákoně 

neupravených). 

 

S pozdravem 

 
 

 
Ing. Kateřina Pospíšilová       

pověřená vedoucí odboru 
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