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Rozhodnutí
Rozšíření geograficky nepůvodních druhů rostlin – výsadba dřevin ve druhovém složení
javor babyka, kalina tušalaj a svída krvavá podél tělesa dálnice D3 v úseku 0309/I. tj. v
katastrálních územích Bošilec, Dynín, Neplachov a Ševětín.
Magistrát města České Budějovice, Odbor ochrany životního prostředí jako orgán státní
správy podle ustanovení § 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, příslušný rozhodovat
jako orgán ochrany přírody podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. e) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění zákona č. 18/2010 Sb. (dále jen „zákon“) a v souladu s § 11
zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodl podle ustanovení § 5 odst. 4 a odst. 5 zákona, ve smyslu
vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
žádosti firmy Pragoprojekt, a.s., IČ: 45272387, Středisko majetkoprávních činností, K Ryšánce
1668/16, 147 54 Praha 4 o vydání souhlasu k výsadbě dřevin ve druhovém složení javor babyka,
kalina tušalaj a svída krvavá podél tělesa dálnice D3 v úseku 0309/I. tj. v katastrálních územích
Bošilec, Dynín, Neplachov a Ševětín ze dne 9.9.2013 takto:
Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí, jako orgán ochrany
přírody s rozšířením geograficky nepůvodních druhů rostlin:

NESOUHLASÍ
ODŮVODNĚNÍ
Magistrát města Č. Budějovice – Odbor ochrany životního prostředí, jako orgán státní správy
podle ustanovení zák. č. 128/2000 Sb., příslušný rozhodovat jako orgán ochrany přírody podle § 77
odst. 1 písm. e) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění zákona č.
18/2010 Sb. (dále jen „zákon“) obdržel na základě § 5 odst. 4 zákona, ve smyslu prováděcí vyhlášky
MŽP č. 395/1992 Sb., v platném znění a v souladu s ustanovením § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní
řád, dne 9.9.2013 žádost firmy Pragoprojekt, a.s., IČ: 45272387, Středisko majetkoprávních činností,
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 o vydání souhlasu k výsadbě dřevin ve druhovém složení javor
babyka, kalina tušalaj a svída krvavá podél tělesa dálnice D3 v úseku 0309/I. tj. v katastrálních
územích Bošilec, Dynín, Neplachov a Ševětín.
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Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení ve smyslu § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve výše uvedené věci.
Správní orgán obeslal všechny jemu známé účastníky řízení a občanská sdružení činná
v ochraně přírody oznámením o zahájení správního řízení.
Dne 25.9.2013 se do řízení přihlásilo Sdružení Jihočeské matky, Kubatova 6, 370 04 České
Budějovice. Sdružení v přiloženém vyjádření žádá, aby ozelenění podél dálnice bylo řešeno druhy
původními či dlouhodobě obvyklými v jihočeské krajině.
Zdejší správní orgán dále obdržel dne 2.10.2013 vyjádření Správy CHKO Blanský les a
Krajského střediska České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č. 34, 370 21 České Budějovice.
Toto vyjádření nedoporučuje uvedené 3 druhy k výsadbě ve zmíněném území, neboť tyto druhy nejsou
původními pro oblast Českobudějovicka.
Správní orgán dále seznámil dne 8.10.2013 účastníky správního řízení s výše uvedenými
podklady a stanovil lhůtu ve které se je možno k nim vyjádřit.
Dle shromážděných vyjádření a zejména s ohledem na stanovisko Krajského střediska České
Budějovice (AOPK) jako odborné poradní instituce pro orgány ochrany přírody se zdejší správní
orgán rozhodl nepovolit šíření uvedených druhů a doporučuje žadateli doplnit deficit vzniklý tímto
nesouhlasem výsadbou vyššího počtu kusů ostatních druhů uvedených v návrhu vegetačních úprav pro
daný úsek dálnice D3 (0309/I) popřípadě využít možnosti samovolné sukcese na dotčených plochách.
Na základě výše uvedených zjištění rozhodl správní orgán tak, jek je uvedeno ve výroku
tohoto rozhodnutí

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke
Krajskému úřadu - Jihočeský kraj, podáním učiněným u Odboru ochrany životního prostředí
Magistrátu města České Budějovice.

Ing. Svatopluk M i k a
vedoucí odboru ochrany životního prostředí
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Účastníci řízení (na doručenku):
Pragoprojekt, a.s., IČ: 45272387, Středisko majetkoprávních činností, K Ryšánce 1668/16, 147 54
Praha 4 (DS)
Obec Bošilec (DS)
Obec Dynín (DS)
Obec Neplachov (DS)
Obec Ševětín (DS)
Sdružení Jihočeské matky, Kubatova 6, 370 04 České Budějovice
Na vědomí (na doručenku):
Správa CHKO Blanský les a Krajské středisko České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č. 34,
370 21 České Budějovice (DS)

