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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č.  25       dne 21.11.2022                                OISM252205R 

 

Žádost o výpůjčku části pozemku parc. č. 1002 a části pozemku parc. č. 

1003 v k. ú. Rukáveč – vyhlášení záměru 
 

 

Důvodová zpráva: 

 

Město Milevsko je vlastníkem pozemkové parcely parc. č. 1002, vedené v katastru nemovitostí 

jako vodní plocha (Bilinský potok), o výměře 734 m2 a poz. parc. č. 1003, vedené v katastru 

nemovitostí jako ostatní plocha, neplodná půda o výměře 2646 m2, v k. ú. Rukáveč.  

Tyto městské pozemky nejsou pronajaty zemědělskému družstvu a nachází se v sousedství 

nemovitostí v k. ú. Rukáveč ve spoluvlastnictví žadatelky. Žadatelka by ráda využila části 

těchto městských pozemků jako přístupu na sousední pozemek ve vlastnictví  fyzické osoby (s 

FO domluveno). Přes potok by žadatelka umístila dřevěnou lávku pro snazší a bezpečnější 

přechod. Zároveň by výše uvedené části pozemků na své náklady udržovala, pečovala o 

travnaté části, vyřezala náletové dřeviny. K umístění dřevěné lávky přes vodní tok se vyjádřil 

správce vodního toku Povodí Vltavy s. p. Odbor investic a správy majetku doporučuje schválit 

vyhlášení záměru na výpůjčku.  

Zároveň níže předkládáme vyjádření OŽP. 

 

Vyjádření odboru životního prostředí: 

 

Vodoprávní úřad: 

Záměr výpůjčky se týká pozemku parc. č. 1002, k. ú. Rukáveč, jedná se o Bilinský potok IDVT 

10244773. Vodoprávní úřad souhlasí s výpůjčkou pozemku za podmínky, že činnostmi 

žadatelky nebude negativně dotčen vodní tok, v místech soustředěného povrchového odtoku 

nebudou umisťovány překážky ani žádný materiál, který by mohl být splavován do koryta 

vodního toku a nebude narušena stabilita břehů koryta vodního toku. Umístění dřevěné lávky 

přes koryto potoka je možné pouze s písemným souhlasem správce vodního toku – Povodí 

Vltavy s.p. 

 

Orgán ochrany přírody: 

V souvislosti s uvedeným záměrem případného odstranění náletových dřevin upozorňujeme 

žadatele, že kácení podléhá v souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon „OPK“) a vyhláškou 189/2013 Sb.,  

o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, povolení příslušného 

orgánu ochrany přírody, kterým je OŽP Milevsko. Povolení je vyžadováno pro dřeviny 

s obvodem kmene přesahujícím 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm nad zemí) nebo zapojené 

porosty o ploše 40 m2 a více. Pro kácení na pozemcích v blízkosti potoka, který je z pohledu 

zákona OPK významným krajinným prvkem, je vyžadováno povolení ke kácení bez ohledu na 

velikost dřeviny. Obvyklou podmínkou povolení kácení je v souladu s § 9 zákona OPK uložení 

přiměřené náhradní výsadby. 

 

Výše uvedené a případné další zásahy doporučujeme konzultovat na OŽP Milevsko. 
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Správce městské zeleně: 

Nemá připomínek, pouze upozorňuje na skutečnost, že v případě podávání žádosti o kácení je 

nutný písemný souhlas vlastníka pozemku. 

 

Z hlediska ostatních složek životního prostředí nemáme k výše uvedenému záměru námitek. 

 

 

Vypracovala, dne: Kateřina Schorníková, 10.11.2022 


