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odbor životního prostředí                                                 tel.: 318  822 742 linka 235 
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Český svaz ochránců přírody 
Základní organizace Vlašim  
Podblanické centrum 
Pláteníkova 264 
258 01 Vlašim 
 
 
 Městský úřad Sedlčany, odbor životního prostředí jako orgán státní správy lesů (dále jen "správní 
orgán") místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a věcně příslušný dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů vydává dle § 14 odst. 2 lesního zákona, na základě podané žádosti, doložených 
podkladů a jednání se zástupci žadatele 
 

souhlas závazným stanoviskem 
 

k projektu „Motýli vltavských strání“ na lesním pozemku parc. č. 1785 v katastrálním území  
Nalžovické Podhájí, obec Nalžovice, okres Příbram dle předloženého návrhu za předpokladu: 

1. Při realizaci projektu je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených 
k plnění funkcí lesa a lesních porostů.   

2. Nedojde k poškození svahu pozemku a následné půdní erozi. 
  

 
Odůvodnění: 

 
Městský úřad Sedlčany, Odbor životního prostředí obdržel  dne 30.8.2017 žádost výše uvedeného 
žadatele o vyjádření k zásahu do lesních porostů v rámci záměru „Motýli vltavských strání“ na 
pozemku parc. č. 1785 v katastrálním území Nalžovické Podhájí, obec Nalžovice, okres Příbram. 
Žádost byla podána z důvodů prosvětlení stanovišť s výskytem vzácných druhů hmyzu, zejména 
motýlů na stráních Vltavského kaňonu a tím rozšířit vhodné biotopy těchto společenstev. Dle 
předloženého návrhu a jednání se zástupci žadatele budou mít zásahy povahu probírky vybraných 
druhů dřevin, odstranění křovin, ořez spodního patra větví u některých vybraných dřevin a 
kroužkování dřevin na stojato. Biomasa ze zásahů bude ponechána na místě. 
Správní orgán souhlasí s předloženým návrhem. 
    
Závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a nelze se proti němu 
samostatně odvolat. 
   
 
 
 
                                                                                              Ing. Marie Kotalíková, DiS. 
                                                                                      referentka odboru životního prostředí 
 
 
 
 
Rozdělovník: 

- OŽP - spis 
- Adresát do datové schránky 
- LČR, s.p., LZ Konopiště do datové schránky 
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