Odpověď na písemnou interpelaci Mgr. Ilony Jehličkové, členky ZMO
Plzeň 1 vznesenou na jednání ZMO Plzeň 1 dne 18.6.2013

Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 158 ze dne 14.5.2013 – Josef Šmídl, prodej lesního
pozemku.
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje MMP požádal MO Plzeň 1 o stanovisko k žádosti
p. Josefa Šmídla, bytem Habrmannovo nám. 794/5, Plzeň o prodej části pozemku parc.č.
2925/1 v k.ú. Bolevec, lesní pozemek, o výměře cca 3 000 m2 za účelem lesnického
hospodaření (lokalita Bolevecké rybníky).
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje MMP obdržel od p. Josefa Šmídla žádost o prodej části
pozemku parc.č. 2925/1 v k.ú. Bolevec, lesní pozemek, o výměře cca 3 000 m2 za účelem
lesnického hospodaření a umístění chovu loveckých psů.
Na odboru životního prostředí MMP proběhlo dne 22.1.2013 s p. Josefem Šmídlem jednání,
na kterém bylo žadateli vysvětleno, že na pozemku lze pouze lesnicky hospodařit v souladu se
zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích. Nelze zde vykonávat žádnou jinou činnost jako např.
výstavbu, oplocení, atd. Na základě této skutečnosti p. Šmídl uvedl, že trvá na koupi pozemku
za účelem lesního hospodaření a že je seznámen s limitujícími podmínkami prodeje a dalšího
hospodaření na pozemku a mění tím žádost ze dne 7.12.2012. Odbor životního prostřední
MMP dále ve svém stanovisku k prodeji pozemku ze dne 29.1.2013 uvádí, že Státní správa
lesů s tímto záměrem souhlasí za předpokladu, že bude před prodejem požádáno o vydání
rozhodnutí o dělení lesního pozemku dle § 12 odst. 3 lesního zákona. Nově vzniklá parcela
bude využívána v souladu s lesním zákonem a bude na ni řádně lesnicky hospodařeno.
TÚ MMP souhlasil s prodejem části pozemku parc.č. 2925/1 v k.ú. Bolevec. Ve svém
stanovisku uvádí, že předmětný pozemek není dotčen vodohospodářskými sítěmi města Plzně
ve správě OSI MMP. Z územního hlediska se jedná o plochu pro lesy. Je nutné
respektovat
Územní systém ekologické stability – nadregionální koridor č. K 50/117 – K 50/118, dále
významný krajinný prvek § 3 č. 8211 Lesy nad Seneckým rybníkem. Pozemek parc.č. 2529/1
v k.ú. Bolevec je součástí rekreační oblasti Bolevecké rybníky.
MO Plzeň 1 byl o stanovisko požádán z toho důvodu, že se předmětný pozemek nachází na
jeho území, rozhodnutí o prodeji je však plně v kompetenci orgánů celoměstských, tj. Komise
pro nakládání s majetkem RMP, Rady města Plzně a Zastupitelstva města Plzně (bude
projednáno na zasedání ZMP dne 20.6.2013).
Zpracovala: Ing. Eva Štědrá

