Obecní úřad Mladý Smolivec, Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk
IČO 00256935, tel. 371585145, e-mail: ou@mladysmolivec.cz
Sp. Zn.: 1/17
Č.j.: 43/17
V Mladém Smolivci dne 31. 7. 2017
Vyřizuje: Eva Kubová

Oznámení o zahájení správního řízení
o kácení dřevin rostoucích mimo les

Veřejnou vyhláškou
Obecnímu úřadu v Mladém Smolivci, jako příslušnému orgánu ochrany přírody
příslušnému podle § 76 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném
znění (dále jen „zákon“), podala Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,
příspěvková organizace, 46 Dvorec – Plzeň –jih, se sídlem Škroupova 18, 306 13
Plzeň, IČO 72053119, dne 24. 1. 2017 žádost o povolení kácení dřevin rostoucích
mimo les. Žádost se týká 19 ks topolů u komunikace II/177 na p.č. 925/1 v k.ú.
Mladý Smolivec. Stromy určené ke kácení jsou označeny. Na kácení dřevin byl
zpracován znalecký posudek 110/2016 Ing. Václavem Koutským.
Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.
Obecní úřad oznamuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájení správního
řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Dotčené orgány mohou
uplatnit závazná stanoviska a účastníci své námitky, popřípadě důkazy
do 7 dnů od doručení tohoto oznámení.
Dnem doručení je patnáctý den po vyvěšení tohoto oznámení (v souladu s § 25 odst.
2 správního řádu). K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám,
popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů
rozhodnutí v budově Obecního úřadu v Mladém Smolivci.
V případě, že za účastníka řízení – právnickou osobu bude jejím jménem činit úkony
v řízení její zaměstnanec pověřený k tomu statutárním orgánem právnické osoby,
musí tento zaměstnanec dle § 30 odst. 5 správního řádu prokázat své oprávnění.

Dle § 33 odst. 1 správního řádu má účastník řízení právo zvolit si zmocněnce.
Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. V téže věci může mít
účastník řízení pouze jednoho zmocněnce.

Digitálně podepsal
Eva Kubová

Eva Kubová
starostka obce

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Obdrží:
Účastníci řízení (dodejna nebo datová schránka):
- Obec Mladý Smolivec, DS 39ya6vr
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, DS qbep485
Ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou
Na vědomí:
- Vlastní k založení

