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Vyřizuje: Petr Vondráček, DiS.

V Sedlčanech dne 18. října 2022

Poskytnutí informace dle zákona č. 106I1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů.

Vážený pane_,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 10, 10. 2022, Vám v příloze
zasíláme požadované stanovisko orgánu státní správy lesů kumístění stavby zázemí
pro vodní aktivity v ochranném pásmu lesa na pozemku parc. č. 331/1 vk. ú. Orlické
Zlákovice. Z důvodu ochrany osobních údajů žadatele poskytujeme anonymizované závazné
stanovisko.

S přáním hezkého dne

Petr Vondráček, DiS.
referent Odboru životního prostředí

Přílohy:
,

— Příloha č. 1 — kopie závazného stanoviska orgánu státní správy lesů č. j, MU-
S/ZP/131 12/2022-7

Obdrží:
- adresát
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MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY
Odbor životního prostředí

_f » náměstí T. G. Masaryka 32WWW 264 so Sedlčany

Qpis. značka: 29718/2022/MUSED
C.j.: MU—S/ZP/13112/2022-7
Vyřizuje: Petr Vondráček, DiS

V Sedlčanech dne 15. srpna 2022

Závazné stanovisko

Městský úřad Sedlčany, Odbor životního prostředí jako orgán státní správy lesů
(dále jen „správní orgán“) místně příslušný dle 5 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a věcně příslušný
dleš48 odst.2písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon). ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon'),
vydává na základě žádosti

(dále jen „Žádám/“), dle 9 14 odst. 2 lesního zákona,

nesouhlas

závazným stanoviskem

k umístění „Zázemí pro vodní aktivity (recepce, sklad), stavba dočasná na 3 roky“
(dále také „zamě/“) na pozemku parc. č. 331/1, v k. ú. Orlické Zlákovice. Tento pozemek
se nachází vochranněm pásmu (vzdálenosti do 50-ti metrů od okraje lesního pozemku)
okolních lesních pozemků parc. č. 288/2, 292/1, v k. ú. Těchnice a dále parc. č. 332/2, 340/1,
340/2, v k. ú. Orlické Zlákovice.

Odůvodnění:

Správní orgán vydává závazné stanovisko podle 5 149 správního řádu a dále podle
514 odst. 2 lesního zákona, kde se uvádí: „Dotýká-Ii se řízení podle zvláštních předpisů
(např. stavební zákon) zájmů chráněných tímto zákonem, rozhodne stavební úřad nebo jiný
orgán státní správy jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj
souhlas vázat na splnění podmínek. Tohoto souhlasu je třeba i kdotčení pozemků
do 50ti metrů od okraje lesa."

Závazné stanoviskojevydáváno na základě žádosti výše uvedeného žadatele. Přílohy žádosti
tvoří výřez mapového podkladu územního plánu, nájemní smlouva, výkresy s umístěním
záměru v katastrální mapě, Výkresová část projektové dokumentace. Předložená žádost
je odůvodněna záměrem žadatele umístit na pozemku parc. c. 331/1 dočasnou stavbu
(na 3 roky) zázemí pro vodní aktivity — recepce a sklad.
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Při posuzování žádostí o závazná stanoviska podle 5 14 odst. 2 lesního zákona zkoumají
orgány státní správy lesů, jakým způsobem záměržadatele ovlivní sousední nebo okolní lesní
pozemky a lesní porosty na nich. Vliv uvažovaného záměru lze rozdělit na přímý, tzn. fyzický
zásah do lesního porostu a nepřímý, potenciálně možný v následné době. Úlohou orgánů
státní správy lesů je mimo jiné vyloučit jakýkoliv možný přímý i nepřímý negativní dopad
uvažovaného záměru na lesní pozemky i lesní porosty na nich rostoucí. Posouzení žádostí
podle 5 14 odst. 2 lesního zákona je tedy podřízeno i určitým preventivním zásadám.
Nejdůležitějším faktorem při posuzování konkrétních žádosti je vzdálenost uvažovaného
záměru od okraje sousedních nebo okolních lesních pozemků.

Z preventivních důvodů je účelné umísťovat stavby i další objekty, jež mohou být pádem
stromů nebo jejich částí poškozeny, v takové vzdálenosti od lesních pozemků, která zaručí
maximální bezpečnost před negativními dopady blízkých lesních porostů.
Negativními vlivy lesních pozemků jsou zejména přesah větví a kořenů, zastínění a pády
stromů nebojejich části. Tato vzdálenost zároveň pomůže ochránit sousední nebo okolní lesní
porosty před pozdějšími požadavky ze strany vlastníků takto ohrožených staveb k orgánům
státní správy lesů — o stanovení nezbytně nutných opatření kzajištění bezpečnosti osob
a majetku, k čemužjim lesní zákon v š 22 poskytuje právní nárok. Přitom výše uvedená rizika
negativních vlivů nelze žádným způsobem plně vyloučit a předejít tak těmto žádostem.

Vzhledem k tomu, že prakticky jediným způsobem, jak eliminovat rizika spojená s možným
nekontrolovatelným pádem stromu nebo jeho částí, je jeho předčasné smýcení (což může
představovat nežádoucí zásah do lesního porostu a následný pozvolný posun hranice lesa),
dbají orgány státní správy lesů na takové umísťování staveb i dalších záměrů, aby k výše
popsaným situacím nemohlo dojít. Prostřednictvím ustanovení 5 14 odst. 2 lesního zákona
správní orgán usiluje ozachování plnění všech funkcí lesa a účelného obhospodařování
zejména v souladu s ustanovením & 1 lesního zákona, kde je uvedeno: „Účelem lesního
zákona je stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního
bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí
a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm.“ a s ustanovením š 13 odst. 1 lesního
zákona, který stanoví povinnost: „Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí
být účelné obhospodařovány podle lesního zákona. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno.
O výjimce z lesního zákona může rozhodnout orgán státní správy lesů na základě žádosti
vlastníka lesního pozemku nebo ve veřejném zájmu.“

Uvažovaný záměr žadatel hodlá umístit v jihozápadní části pozemku parc. č. 331/1.
Cela' plocha tohoto pozemku leží v ochranném pásmu sousedních a blízkých lesních pozemků
parc. č, 288/2, 292/1, v k. ú. Technice a dále parc. č. 332/2, 340/1, 340/2, v k. ú. Orlické
Zlákovice. Z předloženého výkresu umístění záměru vyplývá, že jeho vzdálenost od lesního
pozemku parc. č. 340/1 je pouze 2 m. Správní orgán provedl orientační měření vzdáleností
záměru od ostatních lesních pozemků v mapovém portálu katastru nemovitostí.
Záměrje umístěn ve vzdálenosti 5 m od lesního pozemku parc. č. 332/2, ve vzdálenosti
10 m od lesních pozemků parc. č. 288/2 a 292/1 a ve vzdálenosti 23 m od lesního pozemku
parc. č. 340/2.

Dále správní orgán zjišťoval údaje o přilehlých lesních porostech z datového skladu OSSL.
Na lesních pozemcích parc. č. 288/2 a 292/1 roste lesní porost 953Aa8, se zastoupením
dřevin: borovice 100 %, s absolutní výškovou bonitou (dále jen „AVB") 16 m. Na pozemku
parc. č. 332/2je popsán porost 1Ea6b, se zastoupením dřevin: dub 93 %, borovice 5 %, třešeň
2 %, s AVB od 22 do 26 m. V přilehlé části pozemku parc. č, 340/1 je bezlesí 953Aa101,
ve zbylé části tohoto pozemku a současně na pozemku parc. č. 340/2 je porost 953Aa13,
se zastoupením: borovice 90 %, trnovník akát 10 %, s AVB od 12 do 14 m. AVB charakterizuje
produkční možnosti dané dřeviny na konkrétním stanovišti aje vyjádřena výškou stromu
ve sto letech a obvykle je to hraniční hodnota ke snížení zákonem stanovené vzdálenosti
50 m od okraje lesních pozemků.
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Po posouzení žadatelem navrženého záměru, umístit ho ve vzdálenosti od 2 do 23 m
od lesních pozemků, ve vztahu kpotencíálnim výškám okolních lesních porostů (AVB od
12 do 26 metrů), došel správní orgán k závěru, že by dočasná stavba zázemí pro vodní aktivity
(recepce, sklad) i osoby tuto stavbu užívající, byly potenciálně ohroženy pádem stromů
nebo jejich částí a omezeny negativnímivlivy okolních lesních porostů (zástin — pozemek stíní
lesní porosty zjižní i západní strany, přesah větví a kořenových systémů, opad jehličí, apod.).
Reálně jsou některé z borových porostů značně poškozeny suchem, čímž ještě narůstá riziko
pádu souši. Současně je třeba uvést, že pozemek parc. č. 331/1 je součástí rozlehlého areálu
stávajícího kempu, kde je prostor pro umístění záměru ve vzdálenosti vylučující negativni
ovlivnění okolních lesních porostů.

Vzhledem k tomu, že na stavbě zázemí pro vodní aktivity (recepce, sklad) ani na předmětném
pozemku nelze přijmout účinná opatření, která by vyloučila ohrožení osob a majetku možným
pádem stromů nebojejich částí, nezbývalo by nicjiného, než učinit nezbytná opatření v lesních
porostech, tj. na úkor veřejného zájmu. Tato opatření by mohla spočívat v odtěžení přilehlého
lesního porostu z bezpečnostních důvodů podle ustanovení 5 22 odst. 1 lesního zákona,
což by v krajním případě mohlo vést k nutnosti opakovaných zásahů do sousedních lesních
porostů z důvodu aplikace 5 22 odst. 2 lesního zákona, tedy vzájmu zajištění bezpečnosti
osob a majetku změnu ve způsobu hospodaření v lese nebo omezení ve využívání pozemků
určených k plnění funkci lesa. Aplikace 5 22 odst. 1 i 5 22 odst, 2 lesního zákona jsou přitom
negativními zásahy do lesních porostů, které jsou z hlediska ochrany lesů nežádoucí.
Na tomto místě nelze pominout fakt, že odtěžením okrajových stromů lesního porostu,
tzv. porostního pláště, který tvoří stromy mohutné, zavětveně až k zemi, někdy nakloněná
za světlem, dochází k ohrožení zbylých ča'stí lesních porostů bořivými větry. Důsledkybořivých
větrů vporostech bez porostního pláště jsou poškození vývraty, polomy, čímž ještě více
narůstá riziko pádů stromů nebo jejich částí.

Při posouzení žádosti nelze opomenout také znění 5 11 lesního zákona, který v odst. 1 ukládá
povinnost, že každý si musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování
lesů.

Na základě výše uvedených skutečností, po posouzení uvažovaného záměru z pohledu
kzájmům chráněným lesním zákonem, došel správní orgán kzávěru, že nelze udělit
souhlasné stanovisko, protože by následně došlo k negativnímu ovlivnění okolních lesních
porostů i lesního hospodaření.

Poučení:

Závazné stanovisko vydané podle 5 149 odst. 1 správního řádu, není samostatným
rozhodnutím ve správním řízení, jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí
příslušného správního orgánu. Proti závaznému stanovisku se nelze odvolat. Obsah
závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí, jehož je závazné stanovisko
podkladem.

%$ Městský úřad Sedlčany
Petr Vondráček, DiS. Odbor životního prostředí
referent Odboru životního prostředí "áměsm' G' Masaryka 34

, „ , , „ , 264 01 Sedlčany
opravnena uredni osoba os-oa-a
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Rozdělovník:
- OZP — spis
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