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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážená paní, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 3. 1. 2021 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 3. 1. 2021, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

ohledně úředního povolení a jeho zdůvodnění vykácení vzrostlých stromů olše lepkavé (Alnus glutinosa) 

v průběhu měsíce listopadu 2020 na území Evropsky významné lokality (zejména na parcelách číslo 1070/2, 

1070/1, 1069, 1034/2 a 1034/4 v rámci katastrálního území Meziluží (644234) – obec Horní Stropnice) – GPS 

souřadnice např.: 48.7475569N, 14.7061667E. 

Na přiložených fotografiích je patrný vzrůst pokácených stromů a umístění kácení vzhledem k území Evropsky 

významné lokality. 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

ke kácení dřevin nebylo Krajským úřadem Jihočeského kraje vydáno žádné rozhodnutí či jiná písemnost. V rámci 

prověřování krajský úřad zjistil, že pro kácení dřevin  (1 kus jasanu – obvod 110 cm, 2 kusy olše o obvodech 

110 cm a 135 cm na pozemku p.č. 1031/1 v k.ú. Meziluží a 400 m2 zapojeného porostu na pozemcích 

p.č. 1034/2 a 1070/1 v k.ú. Meziluží) bylo vydáno Obecním úřadem Horní Stropnice pod. č.j. OUHS1403/2020 

ze dne 19. 10. 2020 rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle ust. § 8 odst. 1 zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK), které nabylo právní 

moci dne 5. 11. 2020.  

V případě pozemků p.č. 1031/1 a p.č. 1070/1 v k.ú. Meziluží krajský úřad shledal, že Obecní úřad Horní Stropnice 

nebyl příslušným k vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, neboť tyto pozemky jsou 

součástí Přírodní památky Bedřichovský potok, zřízené nařízením Jihočeského kraje č. 3/2013 ze dne ze dne 

14. 11. 2013, a proto je k vydání takového rozhodnutí podle ust. § 77a odst. 3 ZOPK příslušný krajský úřad. 

S pozdravem 
 

 

Mgr. Petr Soukup       
vedoucí odboru 
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