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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 33579/2017
spisový znak: KHEJ 27626/2017/kakr/3

datum: 09.03.2017

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 22.02.2017 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 22.02.2017, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
1) Sdělení, zda bylo zažádáno (pokud ano, tak s jakým výsledkem) o výjimku dle § 56 zákona č. 114/1992 ve věci stavby
„Objekt zázemí sportoviště a rekonstrukce sportoviště“ v katastrálním území Cunkov čísla pozemků 811/3, 811/4, 811/5, 811/6,
811/6, 811/7, 811/8, 811/9, 811/10 – obec Jistebnice č. j. OBJI/34/2017-3.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
ve věci provedení stavby „OBJEKT ZÁZEMÍ SPORTOVIŠTĚ A REKONSTRUKCE SPORTOVIŠTĚ - na parcelách 811/3, 811/4,
811/5, 811/6, 811/7, 811/8, 811/9, 811/10 v katastrálním území Cunkov“, byla podána dne 15.12.2016 žádost o povolení
výjimky ze zákazů stanovených v ust. § 49 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon), (ze zákazu sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji, držet, pěstovat,
dopravovat, prodávat, vyměňovat nebo nabízet za účelem prodeje nebo výměny) a v ust. § 50 odst. 1 a 2 zákona, sbírat,
přepravovat, přemisťovat vývojová stádia, držet (a to včetně držení mrtvých jedinců a jejich částí podle § 48 odst. 4 zákona),
chovat v zajetí, zasahovat do sídel a biotopu výskytu jedinců, za účelem ochrany těchto rostlin a živočichů podle § 56 odst. 2
písm. b) zákona, pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů podle vyhlášky 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
kteří se vyskytují nebo mohou vyskytovat na území dotčeném záměrem: prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) O, čmeláci
rodu (Bombus) O, ještěrka obecná (Lacerta agilis) SO, EU, ještěrka živorodá (Lacerta vivipara) SO, slepýš křehký (Anguis
fragilis) SO, skokan krátkonohý (Pelophylax lessonae) SO, EU, a čolek obecný (Triturus vulgaris) SO (zkratky: EU-druh
chráněný legislativou Evropské unie, SO – silně ohrožený a O ohrožený druh podle přílohy č. III vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů).
Podáním bylo zahájeno správní řízení o povolení výjimky pod sp. zn.: OZZL 1271/2017/roou a v dané věci bylo vydáno
rozhodnutí čj. KUJCK 30110/2017 OZZL, které Vám zasíláme v příloze.
S pozdravem
Ing. Milan Nebesář v. r.
vedoucí Odboru kancelář hejtmana
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