JIHOČESKÝ KRAJ – KRAJSKÝ ÚŘAD
Kancelář hejtmana
Ing. Stanislav Mrvka, vedoucí odboru
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 291, fax: 386 350 039
e-mail: mrvka@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz

V Českých Budějovicích 24.února 2009
Č.j.: KUJCK 34823/2008/OZZL
Vyřizuje: Mgr. Veronika Królová
Tel.: 386 720 225

Odpověď na žádost o informaci dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů

Vážení,
na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., ze dne 9.února 2009, týkající
se přírodní rezervace Kocelovické pastviny, Vám sdělujeme následující.
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví obdržel dne 9.2.2009 dopis obce Kocelovice ze dne
29.1.2009 (č.j. 04/09), který je vyjádřením na dopis orgánu ochrany přírody ze dne 3.12.2008, vedený
pod č.j. KUJCK 34823/2008 OZZL/2-KZ. Základním předmětem zmíněné korespondence je realizovaná
péče o přírodní rezervaci Kocelovické pastviny. Obec Kocelovice vyjadřuje svůj názor na realizovaný
zásah v roce 2008 s tím, že s vysvětlením ze strany zdejšího úřadu, uvedeným v dopise ze dne
3.12.2008, nesouhlasí. Zároveň požaduje podání informace na základě zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím na 5 položených otázek.
V uvedené věci je důležité uvést některé základní informace. Jihočeský kraj realizuje péči o zvláště
chráněná území na základě zmocnění ze zákona (§77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny v platném znění, dále jen zákon). Dle § 68 zákona jsou vlastníci a nájemci pozemků povinni
strpět provádění zásahů a umožnit vstup na pozemky těm osobám, které zásah provádějí. Za případné
škody vniklé při realizaci zásahu odpovídá orgán ochrany přírody. Plán péče o přírodní rezervaci byl
projednán a schválen dne 7.11.2006 se všemi dotčenými subjekty včetně obce Kocelovice. Předmětný
zásah, tj. úprava hranice pozemku na severním okraji přírodní rezervace byla provedena na pozemku
Ing. Josefa Honze, tedy nikoliv na pozemku obce Kocelovice, pozemek uvnitř rezervace byl využit
pouze k manipulaci s materiálem a přístupu. Zásah byl proveden z odborných důvodů, které jsou
rozvedeny ve výše zmíněném předmětném sdělení zdejší správního orgánu.
Odpovědi na požadované informace obce jsou následující:
1. Na úpravy byl zpracován projekt Ing. Jaroslavem Machem a Ing. Martou Bernardovou.
2. Projektovaná částka zásahu činila 280.331,- Kč s DPH.
3. Skutečné náklady na realizaci akce činily 273.581,- Kč s DPH.
4. Náklady hradil Jihočeský kraj z vlastních zdrojů určených na péči o zvláště chráněná území.
5. Zakázku realizoval Ing. Josef Honz na základě poptávkového řízení k zjištění ceny v místě
obvyklé na základě písemné výzvy více zájemcům.
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Vzhledem k tomu, že dosavadní spolupráce s obcí Kocelovice byla naprosto bezproblémová a s ohledem
na typ požadovaných informací, se jeví celá záležitost jako problém posunutý do osobní roviny místních
obyvatel. Z toho důvodu jsme z naší strany kontaktovali telefonicky (12.2.2009) Ing. Lukáše, člena
zastupitelstva obce Kocelovice, který je autorem výše zmíněných dopisů s tím, že jsme nabídli možnost
detailního projednání realizovaných a plánovaných zásahů v rámci péče o přírodní rezervaci na místě
samém. Ing. Lukáš nabídku přijal s tím, že je nutné zohlednit počasí (sněhovou pokrývku) a termín
stanovit telefonicky. Ing. Lukáš dále sdělil, že jako odpověď na dopis postačí sdělit nabídku místního
šetření, projednání celé věci a poskytnutí informací při tomto šetření.
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