
 

Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

 

Obnova zničené městské zeleně, ukončení stavebních prací, únik ropných látek 

 

 

 
„Žádost o poskytnutí informací – sdělení termínu, kdy bude obnovena zničená městská zeleň na pozemku 

parc. č. 1615/1 v katastrálním území České Budějovice 4“. 

K výše uvedenému Vám povinný subjekt na základě podkladů od odboru ochrany životního prostředí 

Magistrátu města České Budějovice sděluje následující. 

V dotčené lokalitě došlo v září 2016 k rozsáhlému vykácení zhruba 380 m2 zapojeného prostu na tomto 

pozemku. Ve věci byla uložena peněžitá sankce dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších zákonů (dále též jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“). Toto správní rozhodnutí nabylo 

právní moci, pokuta byla uhrazena. 

Dále zde byla projednávána možnost náhradní výsadby dle ustanovení § 86 odst. 1 a 2 zákona o ochraně 

přírody a krajiny. Dle sdělení oddělení ochrany přírody a krajiny odboru ochrany životního prostředí 

Magistrátu města České Budějovice je situace v dotčené lokalitě průběžně monitorována a čeká se zde, než 

budou dokončeny probíhající stavební práce. Teprve poté může začít efektivní obnova s plným využitím § 

86 zákona o ochraně přírody a krajiny. 

 „1)Kdy dojde k obnově zničené zeleně v předmětné věci? 

2) Jaké je rozhodné datum, kdy budete konat s využitím § 86 zákona o ochraně přírody a krajiny, a ke kterému 

datu uvážíte, že stavební práce byly ukončeny […]? 

3) Jak řešíte na městském pozemku č. 168 únik ropných látek do podloží?“ 

K výše uvedenému Vám povinný subjekt na základě podkladů od odboru ochrany životního prostředí 

Magistrátu města České Budějovice (dále též jen „OOŽP“) sděluje následující. 

OOŽP může v dané věci začít jednat teprve po obdržení oznámení o ukončení prací, které do dne obdržení 

vaší žádosti neobdrželo. Nicméně, Váš podnět OOŽP vyhodnotil jako oznámení o dokončení prací a zahájí 

řízení dle § 86 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve věci 

náhrady dřevin, tak jak bylo domluveno při projednávání přestupku. Vzhledem k tomu, že se ale řízení vede 

dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nelze předem určit, kdy konkrétně 

bude uloženo opatření dle § 86 zákona č. 114/1992 Sb. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města 

České Budějovice však výsadbu předpokládá na podzim roku 2020. Záleží však samozřejmě na dalších 

okolnostech, např. na průběhu řízení, možnosti odvolání, souhlasu vlastníka pozemku. Ohledně úniku 

ropných látek, který ve své žádosti zmiňujete, Vám dle OOŽP doporučuji obrátit se na Českou inspekci 

životního prostředí. 

 

 


