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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 25385/2018
spisový znak: KHEJ 21671/2018/kakr/4

datum: 19.02.2018

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 09.02.2018 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje prostřednictvím elektronické podatelny Vaši žádost podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 09.02.2018, v níž požadujete
poskytnutí následujících informací ve věci: chemický posyp v CHKO Třeboňsko, Veselí nad Lužnicí.
Dovoluji si upozornit, že ačkoli letošní zima dosud nebyla doprovázena enormní sněhovou pokrývkou, komunikace ležící min.
1km za hranicí CHKO byla už 2-3 krát ošetřena posypovou solí. Poslední takový případ byl dokumentován na dole přiložených
fotografiích z 08. a 09. 02.2018.
V souvislosti s popsanou aplikací posypové soli na komunikaci Veselí nad Lužnicí – Val a zároveň vysokou propustností
štěrkopísků žádám o poskytnutí:
1. Rozhodnutí, kterým byl uvedený postup ošetřování komunikací na území CHKO schválen.
2. Není-li ošetřování posypovou solí v této lokalitě povoleno, sdělte která organizační složka KÚ je odpovědná za kontrolu
činností objednaných u Správy a údržby silnic Jihočeského kraje.
3. Je-li užívání posypové soli vyloučeno, poskytněte mi prosím i popis přijatých nápravných opatření, jež by měla dalšímu
opakování zamezit.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví není věcně příslušný aplikaci posypové soli
na komunikaci Veselí nad Lužnicí – Val řešit. Podle § 78 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákona) vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu působnosti pověřených obecních
úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů, není-li podle tohoto zákona příslušné Ministerstvo
životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Jižní Čechy, oddělení Správa CHKO
Třeboňsko. Ta podle § 78 odst. 3 písm. h) může povolit výjimku ze zákazu v CHKO.
Krajský úřad na základě vašeho podání (přesto, že není věcně příslušný) požádal o informaci Správu CHKO Třeboňsko. Ta
uvedla, že chemická údržba je přímo ze zákona v CHKO zakázána (viz § 26, odst. 1, písm. h) zákona). V CHKO Třeboňsko
jsou výjimky (podle § 43 zákona) ze zákona pro chemickou údržbu pravidelně vydávány pouze pro ŘSD ČR (v CHKO
Třeboňsko páteřní silnice 1. třídy I/24 a I/34) a pro vybrané úseky silnic 2. třídy pro SÚS JčK, závod Jindřichův Hradec. Pro
SÚS JčK kraje není pro předmětnou komunikaci č. III/00352 Veselí nad Lužnicí-Val-Vlkov (ani pro další komunikace okresu
Tábor na území CHKO Třeboňsko) žádná výjimka vydána, ani v minulosti nebyla. Podle sdělení pana Luďka Zasadila,
vedoucího cestmistrovství Soběslav-Dvorce závodu Tábor SÚS Jihočeského kraje, v části CHKO spadající do okresu Tábor,
není nikde žádná chemická údržba prováděna (jen inertní posyp) a nebyl proveden ani žádný mimořádný zásah v místě a
čase, které jsou uvedeny v žádosti o podání informace. Podle doložené fotodokumentace, která byla SÚS JčK zaslána se
jednalo o údržbu silnice inertním posypem.
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Jinak Správa CHKO Třeboňsko nebude tuto věc dále řešit, neboť nemá v dispozici žádné přímé důkazy, které by
dokumentovaly konkrétní subjekt, který by v rozporu s § 26 odst. 1 zákona aplikoval posypovou sůl na komunikaci Veselí nad
Lužnicí – Val. Podle § 88 odst. 2, písm. n) se právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí přestupku tím, že vykonává ve
zvláště chráněném území, označeném smluvně chráněném území, evropsky významné lokalitě nebo ptačí oblasti činnost
zakázanou nebo vykonává činnost, pro kterou je vyžadován souhlas orgánu ochrany přírody, bez tohoto souhlasu. Příslušná
řešit tento přestupek je Správa CHKO Třeboňsko.

S pozdravem

Ing. Zdeňka Pandulová v. r.
vedoucí organizačního oddělení
- podepsáno elektronicky –
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