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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 2. 2. 2020 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 2. 2. 2020, v níž požadujete
poskytnutí následujících informací:

sdělení, jaký byl Váš časový a věcný postup ve věci odvolání Města Vyšší Brod proti Rozhodnutí o zamítnutí
žádosti o vydání územního rozhodnutí a o umístění stavby a o změně využití území – Sportovní a rekreační
hřiště Studánky vydaného stavebním úřadem MěÚ Vyšší Brod.
Jde mi o popis a časovou posloupnost jednotlivých kroků, které byly v daném řízení činěny (příjem odvolání,
místní šetření, výzvy k doplnění spisu apod.).
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
dopisem ze dne 4.9. 2019 byl Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví,
oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES (dále jen OPK) na základě odvolání, jímž byla zamítnuta žádost
Města Vyšší Brod o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a o změně využití území pro „Sportovní
a rekreační hřiště Studánky“, požádán odborem regionálního rozvoje, územního plánování , stavebního řádu
a investic o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska Městského úřadu Vyšší Brod, kterým byl vydán
nesouhlas orgánu ochrany přírody městského úřadu s pokácením 8 lip srdčitých rostoucích mimo les na
pozemku p. č. 3079/1 v k. ú. Studánky u Vyššího Brodu, a 1 lípy srdčité na pozemku p. č. 3079/2 v tomtéž
území. OPK byl ve stejném časovém horizontu Vámi předán znalecký posudek vyhotovený Ing. Mgr. Zdeňkem
Tesařem, znalcem v oboru ochrana přírody se specializací na hodnocení stavu dřevin, kácení a diagnostiku
stromů. Následně provedli zástupci krajského úřadu obhlídku místa, aby si učinili konkrétní představu o věci
(jednání a místní šetření svoláno oficiálně nebylo, neboť ve věci nebylo vedeno správní řízení a vydáno
rozhodnutí, nýbrž bylo vydáno závazné stanovisko, které sloužilo jako podklad pro rozhodnutí ve věci, nicméně
obhlídky se zúčastnili jak zástupci městského úřadu, tak zástupce samosprávy). Dopisem ze dne 18.10. 2019
požádalo OPK město Vyšší Brod o sdělení návrhu na provedení náhradní výsadby v případě pokácení výše
uvedených dřevin, přičemž OPK čekalo na odpověď. Na uvedenou žádost však město nereagovalo. Ve fázi,
kdy se OPK dozvědělo, že o převážné části dřevin již bylo dříve rozhodnuto a uložena náhradní výsadba –
rozhodnutí Městského úřadu Vyšší Brod Č.j. MEUVB-2036/2017-ZP ze dne 9.3.2017, rozhodl krajský úřad,
OPK, na základě podkladů, které mu byly poskytnuty odborem regionálního rozvoje, územního plánování,
stavebního řádu a investic a doplněny o znalecký posudek a povolení o kácení dřevin ze dne 9.3.2017 tak, že
změnil závazné stanovisko vydané Městským úřadem Vyšší Brod. Učinil tak svým závazným stanoviskem
č.j. KUJCK 112143/2019 OZZL/Hk ze dne 14.1.2020, přičemž zohlednil skutečnost, že 6 stromů již bylo
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povoleno pokácet, a tedy o nich nelze po stránce věcné znovu rozhodnout. V případě zbylých stromů změnil
nesouhlas s jejich kácením na souhlas v souladu s názorem dendrologa. Po vydání závazného stanoviska,
které bylo zasláno na vědomí rovněž městskému úřadu, mu tento sdělil, že městský úřad rozhodnutí
o povolení kácení z roku 2017 z úřední moci rozhodnutím č.j. MEUVB-6997/2019-ZP ze dne 7.1.2020 zrušil
s odůvodněním, že rozhodnutí nebylo po dobu dvou let využito a vztahovalo se k jinému projektu (rozhodnutí
nabylo právní moci dne 8.1.2020). O tomto kroku před vydáním závazného stanoviska krajský úřad, OPK,
nevěděl.
S pozdravem

Mgr. Petr Soukup
vedoucí odboru
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