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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, obdržel dne 25. února 2019, Vaši opakovanou
žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění, ve věci uplatňování stanoviska zn. MUST/027068/2011/ŽP/LH/sek, ze dne
22. dubna 2011, vydané zdejším správním orgánem. K Vašim opakovaným dotazům sdělujeme
následující:

Odpověď na dotaz zn. a), f):
Při určování hranice jakéhokoli pozemku tedy i lesního se vychází z údajů katastru nemovitostí, kde
jsou uvedeny informace o výměře pozemku včetně jeho zobrazení v katastrální mapě. Před vložením
každého pozemku do katastru nemovitostí musí být pozemek katastrálně zaměřen. Vzdálenost 50 m od
okraje lesa se tedy určuje od hranice konkrétního lesního pozemku.

Odpověď na dotaz zn. b), c):
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 zn. d)
Podle § 2 písm. a) lesního zákona (zákon č. 289/1995 Sb.) se lesem rozumí lesní porosty s jejich
prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa. Jedná se tedy vždy o celý pozemek, zapsaný v
katastru nemovitostí jako lesní pozemek. Lesním porostem se dle § 2 písm. s) rozumí základní jednotka
prostorového rozdělení lesa identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě. Při identifikaci
lesního porostu v terénu se tedy využívá údajů z lesních hospodářských osnov (popř. z lesních
hospodářských plánů) jejichž součástí jsou lesnické mapy.

Odpověď na dotaz zn. e): citace části výše zmiňovaného stanoviska zdejšího správního orgánu
zn. MUST/027068/2011/ŽP/LH/sek, ze dne 22. dubna
Dle předloženého územního plánu Strakonice dojde k dotčení ochranného pásma lesních pozemků
navrženými plochami označenými jako SL1, SL6, D7, D8, D13, D14, D15, D16, D17, D18, D23, D24,
D26, D27, D28, ST2, ST3, ST4, ST5, ST6, ST7, ST8, ST9, ST10, ST53, ST55, ST60, ST61, NS4, NS5,
NS6, NS9, P2, P8, p17, P21, P22 a H5.
Protože se uvedené záměry nacházejí v ochranném pásmu lesních pozemků (tj. do 50 m od jejich
hranice), bude nutné i po schválení územního plánu zažádat zdejší orgán státní správy lesů o souhlas
k vydání rozhodnutí s umístěním staveb do 50 m od okraje lesa (dle § 14 odst. 2 lesního zákona).
Upozorňujeme, že obecně je z hlediska lesního zákona nežádoucí realizace staveb trvalého charakteru
v menší vzdálenosti od lesních pozemků než je průměrná výška blízkého lesního porostu v mýtním věku
upravená s ohledem na charakter konkrétního zájmového území.
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V lokalitách nově určených pro bydlení bude možné ve výjimečných případech udělit výjimku ke snížení
ochranného pásma lesa.
V územích, kde již obytné budovy stojí, bude umisťování nových staveb posuzováno s ohledem na
stávající stav a charakter konkrétní lokality.
Dále je nutné, aby byl zajištěn dostatečný přístup do okolních lesů s ohledem na mechanizaci v současné
době v lesích využívanou.

Odpověď na dotaz zn. g):
Bezpečnost osob a majetku řeší § 22 lesního zákona, který obsahuje tato ustanovení:
(1)
Vlastníci nemovitostí nebo investoři staveb a zařízení jsou povinni provést na svůj náklad
nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před
škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí,
přesahem větví a kořenů, zastíněním a lavinami z pozemků určených k plnění funkcí lesa; tato opatření
jsou oprávněni provést i na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. Rozsah a způsob zabezpečovacích
opatření stanoví orgán státní správy lesů, pokud není podle zvláštních předpisů příslušný jiný orgán
státní správy. Vlastník pozemků určených k plnění funkcí lesa je povinen provedení opatření strpět.
(2)
Vyžaduje-li zajištění bezpečnosti osob a majetku kromě opatření uvedených v odstavci 1 i
změnu ve způsobu hospodaření v lese nebo omezení ve využívání pozemků určených k plnění funkcí lesa,
rozhodne orgán státní správy lesů o dalších opatřeních a určí, kdo ponese náklady s tím spojené a kdo
nahradí vlastníku lesa případnou újmu. Ustanovení zvláštních předpisů zůstávají nedotčena.
Současně Vás informujeme, že město Strakonice, v souvislosti s vyřízením Vaší shora specifikované
žádosti o poskytnutí informace, zpracovává na základě plnění právní povinnosti Vaše adresní a
identifikační osobní údaje, které nezbytně potřebuje za účelem vyřízení žádosti. Bližší informace o
zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách http://www.strakonice.eu/gdpr.

……………………………………….
Ing. Jaroslav Brůžek
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:
Obdrží na doručenku:
adresát
Vlastní 2x
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