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Městský úřad Strakonice 
 

 odbor životního prostředí   

 

Pan 

…………….. 

…………….. 

…………….. 
 

 

Naše značka:                                                    Vyřizuje, tel.:                                            Dne: 

MUST/003187/2018/ŽP/LH/sek                      Ing. Sekyrová/383 700 345                      29. ledna 2018 
 

 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, obdržel dne 17. ledna 2018, Vaši žádost o 

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, 

ve věci umisťování staveb v blízkosti lesních pozemků. 
 

Odpověď na dotazy č. 1, 2: 
Při určování hranice jakéhokoli pozemku tedy i lesního se vychází z údajů  katastru nemovitostí, kde 

jsou uvedeny údaje o výměře pozemku včetně jeho zobrazení v katastrální mapě. Před vložením 

pozemku do katastru nemovitostí musí být pozemek katastrálně zaměřen. Od katastrálně zaměřené 

hranice pozemku se poté měří veškeré vzdálenosti např. staveb na sousedních pozemcích, atd. 
 

Odpověď na dotaz č. 3: 
Tyto údaje obsahuje tzv. lesní hospodářská osnova. Jedná se o materiál, který zpracovávají licencovaní 

specialisté a obsahuje podrobné údaje o lesních pozemcích (jejichž výměra je menší jak 50 ha). 
 

Odpověď na dotaz č. 4: 
Pro návrhy umístění staveb v  lokalitě Za Stínadly ve Strakonicích, bylo ode dne 22. dubna 2011, vydáno 

Městským úřadem Strakonice, odborem životního prostředí, sedm závazných stanovisek, dle § 14 odst. 

2 lesního zákona (z. č. 289/1995 Sb.). 
 

Odpověď na dotaz č. 5: 
V příloze tohoto dokumentu zasíláme kopii závazného stanoviska Městského úřadu Strakonice, odboru 

životního prostředí, zn. MUST/008260/2016/ŽP/LH/sek, ze dne 22. února 2016, k umístění stavby 

rodinného domu a příslušenství na pozemku p.č. 360/22 v k.ú. Strakonice, ve vzdálenosti do 50 m od 

okraje lesa. 
 

Odpověď na dotaz č. 6: 
Ve stanovisku zdejšího správního orgánu, ke zpracovanému návrhu nového ÚP Strakonice, jsou 

uvedeny pouze obecné údaje k umisťování staveb v blízkosti lesních pozemků. Hodnoty středních výšek 

lesních porostů v jejich období zralosti, tj. zpravidla ve 100 letech, jsou uvedeny v lesních 

hospodářských osnovách zpracovaných pro vlastníky lesních pozemků v lokalitě Za Stínadly, kde se 

tato hodnota u jednotlivých druhů dřevin pohybuje od 22 – 30 m. 
 

Odpověď na dotaz č. 7: 
Pro umisťování staveb v lokalitě Za Stínadly ve Strakonicích je pro zdejší správní orgán závazný platný 

regulační plán Za Stínadly, jehož součástí je stanovisko Městského úřadu Strakonice, odboru životního 

prostředí, orgánu státní správy lesů, ze dne 15. ledna 2008, zn. ŽP/LH/4030/7899/08/Zr, kterým byl 
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posouzen předložený návrh regulačního plánu Za Stínadly. To vše v souladu s § 14 odst. 2 lesního 

zákona. 
 

Odpověď na dotaz č. 8, 9, 10: 
Viz odpověď na dotaz č. 1, 2, 7 a písemnost Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního 

prostředí, zemědělství a lesnictví, ze dne 3. října 2017, sp. zn. OZZL 104569/2017/vaza SO, kterým 

byla posouzena Vaše Stížnost na porušení zákona o lesích orgánem státní správy lesů MěÚ Strakonice. 

 

 

Protože již několik let zasíláte Městskému úřadu Strakonice, odboru životního prostředí, písemnosti a 

žádosti o informace, které se týkají stále stejných záležitostí, které Vám byly opakovaně popsány a 

vysvětleny, odkazujeme Vás mimo jiné na sdělení zdejšího správního orgánu, ze dne 5. června 2015, 

zn. MUST/024088/2015/ŽP/LH/sek, které jste převzal dne 23. června 2015 a sdělení zn. 

MUST/002268/2017/ŽP/LH/sek, ze dne 25. ledna 2017, které jste převzal dne 20. února 2017. 

 

 

 

 

 

        otisk úředního razítka 

 

 

 

……………………………………….  
                Ing. Jaroslav Brůžek 

vedoucí odboru životního prostředí  

           v.z. Ing. Miroslav Šobr  

 

 

 

 

 

 
Rozdělovník: 
 

Obdrží na doručenku: 

adresát + příloha kopie závazného stanoviska Městského úřadu Strakonice, odboru životního prostředí, 

zn. MUST/008260/2016/ŽP/LH/sek, ze dne 22. února 2016, k umístění stavby rodinného domu a 

příslušenství na pozemku p.č. 360/22 v k.ú. Strakonice, ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. 

 
 

Vlastní 2x 

 

 

 


