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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Sb.,

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, obdržel dne 29.01.2020, Vaši opakovanou žádost o
poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném
znění, ve věci postupu zdejšího orgánu státní správy lesu při povolování staveb ve vzdálenosti do 50 m
od okraje lesa.
Žádost obsahovala sedm stran strojově psaného textu, který byl rozčleněn do jednotlivých bodů
označených jako „Žádost č. 1 – č. 7“. V žádosti, která byla zmatečně formulovaná, jste vyjadřoval svůj
osobní názor k jednotlivým ustanovením lesního zákona (zákon č. 289/1995 Sb.), správního řádu (zákon
č. 500/2004 Sb.), stavebního zákona (183/2006 Sb.) a k jejich aplikaci ve správních řízeních. K zaslaným
dotazům sdělujeme následující:
Odpověď k bodu Vámi označenému jako „Žádost č. 1“:
V příloze tohoto dokumentu Vám zasíláme tiskopis „Žádosti o souhlas s návrhem umístění stavby na
lesním pozemku nebo ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa“ (příloha č. 1), kterou vyhotovil zdejší
správní orgán a je umístěn na internetových stránkách Městského úřadu Strakonice
(http://www.strakonice.eu/formulare).
Dále uvádíme, že v případě uplatňování stanoviska k územně plánovací dokumentaci, pokud není
příslušný krajský úřad nebo ministerstvo, vychází Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí,
orgán státní správy lesů, z ustanovení lesního zákona, především z § 14.
Odpověď k bodu Vámi označenému jako „Žádost č. 2“:
V příloze tohoto sdělení Vám zasíláme kopii závazného stanoviska Městského úřadu Strakonice, odboru
životního prostředí, orgánu státní správy lesů, ze dne 18.05.2011, zn. MUST/020766/2011/ŽP/LH/sek,
ve věci umístění stavby RD a garáže na pozemku p.č. 360/19 v kat. území Strakonice, ve vzdálenosti do
50 m od okraje lesa, kdy v rámci vedeného správního řízení bylo stanovisko zasláno na vědomí i vlastníku
sousedního lesního pozemku p.č. 360/11 v kat. území Strakonice (příloha č. 2).
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Odpověď k bodu Vámi označenému jako „Žádost č. 3“:
Věcná příslušnost správních orgánů při jednání a rozhodování o věcech, které jim byly svěřeny zákonem
nebo na základě zákona a místní příslušnost správního orgánu jsou dány ustanoveními § 10 a 11
správního řádu. Doslovnou citaci těchto ustanovení uvádíte ve Vámi zaslané žádosti o informace.
Dále sdělujeme, že Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán
státní správy podle § 7 odst. 2 a § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
stanovený podle § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a
stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění, je jako orgán státní správy lesů příslušným
správním orgánem k projednávání správní agendy podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona o lesích.
Ucelená znění uvedených zákonů jsou vedena ve Sbírce zákonů České republiky
(viz https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/).

Odpověď k bodu Vámi označenému jako „Žádost č. 4“:
V příloze našeho sdělení Vám zasíláme kopii závazného stanoviska Městského úřadu Strakonice, odboru
životního prostředí, orgánu státní správy lesů, ze dne 24.02.2014, zn. MUST/005672/2014/ŽP/LH/sek
(příloha č. 3).
Odpověď k bodu Vámi označenému jako „Žádost č. 5“:
Níže
citujeme
část
Vámi
zmiňovaného
stanoviska
zdejšího
správního
orgánu
zn. MUST/027068/2011/ŽP/LH/sek, ze dne 22. 04.2011
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.
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.
Ve svém vyjádření k Územní studii Dražejov D17 vzal zdejší správní orgán v úvahu, že se v předmětné
lokalitě již nacházejí stavby určené pro bydlení. Na základě této skutečnosti vycházel Městský úřad
Strakonice, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů, z výše uvedeného konstatování,
že…“V územích, kde již obytné budovy stojí, bude umisťování nových staveb posuzováno s ohledem

na stávající stav a charakter konkrétní lokality“.
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Odpověď k bodu Vámi označenému jako „Žádost č. 6“:
V průběhu let 2015 až 2019 Vám byly zasílány zcela vyčerpávající odpovědi na Vaše neustále se opakující
dotazy ohledně postupu správního orgánu při povolování staveb v ochranném pásmu lesa, vydaného
regulačního plánu pro lokalitu „Za Stínadly“ ve Strakonicích, včetně vysvětlení k písemnosti
zn. MUST/027068/2011/ŽP/LH/sek, ze dne 22. dubna 2011 apod. Protože i v této další Vaší žádosti
o informace se opakují tytéž dotazy a konstatování, odkazujeme Vás na námi již vydané písemnosti
z předchozích let (jako např. sdělení zn. MUST/024088/2015/ŽP/LH/sek, ze dne 5. června 2015, které

jste převzal dne 23.06.2015 či sdělení zn. MUST/002268/2017/ŽP/LH/sek, ze dne 25. ledna 2017, které
jste převzal dne 20.02.2017).
Odpověď k bodu Vámi označenému jako „Žádost č. 7“:

Pro lokalitu „Za Stínadly“ ve Strakonicích byl schválen zastupitelstvem Města Strakonice regulační plán
(v roce 2008), ve kterém je stanoveno, že jakékoli stavby rodinných domů nebo stavby určené podnikání
či individuální rekreaci, stavby garáží, zahradních altánů, kůlen apod. budou umístěny min. ve
vzdálenosti min. 25 m od hranice lesních pozemků (větrolamu). Tuto skutečnost je tedy nutné
respektovat při umisťování staveb v této lokalitě, ve které se nachází i pozemek p.č. 360/23 v kat. území
Strakonice. Protože tato skutečnost nebyla investorem stavby respektována, vydal zdejší správní orgán
k návrhu umístění stavby ve vzdálenosti bližší jak 25 m od hranice lesních pozemků v lokalitě „ Za
Stínadly“, nesouhlasné závazné stanovisko, podle § 14 odst. 2 lesního zákona a § 149 správního řádu.
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

– otisk úředního razítka –

Počet listů: 2
Počet příloh: 3 (příloha č. 1: tiskopis žádosti o souhlas s návrhem umístění stavby na lesním pozemku
nebo ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, příloha č. 2: kopie závazného stanoviska Městského úřadu
Strakonice, odboru životního prostředí, orgánu státní správy lesů, ze dne 18.05.2011,
zn. MUST/020766/2011/ŽP/LH/sek, příloha č. 3: kopie závazného stanoviska Městského úřadu
Strakonice, odboru životního prostředí, orgánu státní správy lesů, ze dne 24.02.2014,
zn. MUST/005672/2014/ŽP/LH/sek

Rozdělovník:
Na doručenku obdrží:
adresát + 3 přílohy
Na vědomí:
vlastní 2x
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