oznámení o zaháiení řízení
Dne 15,3,2018 podal u obecního úřadu Kostěnice vlastník pozemku obec Kostěnice, Kostěnice
8,53002 Párdubice žádostio povolení kácení 18 ks dřevin na pozemcích parc,

553/96,436

č.I5/5,553/27,

V k. ú. Kostěnice.

Žadatel žádá o povolení kácení výše uvedených dřevin podle ust, § 8 odst. 1 zák. č. 114/1992 sb., o
ochraně přírody a krajin, V platném zněni z důVodůopravy přístupové cestý nebezpečného vzrůstu a
stavu. Dnem podánížádosti bylo ve smyslu § 44 odst,l zákona č. 500/2004 sb, spráVního řádu (dále
jen správní řád) zahájeno spráVnířízénívevěci povolení kácení předmětných dřevjn.
Na základě ust. § 70 odst.2 zák. č.7t4/7992 sb,, o ochraně přírody a krajiny, Ve znění pozdějších

předpjsů, požádala o podávání informacío zahajovaných řízeních, podle tohoto zákona, toto
občanské sdružení: chráníme stromy z.s.Dašická 425, 53003 Pardubice.
Podle § 70 odst. 3 zákona mají Uvedená občanská sdruženípráVo do 8 dnů od doručenítohoto
oznámení písemně oznámit svoji účastv řízení, Pokud tak neučiní,bude mít zdejšisprávní oíBán za
to, že o účastv uvedeném řízení nemají zájem.

Účastníci řízení.isou oprávněničinit Ve spráVním řízeníúkony ve smyslu § 36 a 38 spráVního řádu,
zejména pak ma.ií právo Vyjádřit V řizenísvé stanovisko, navrhovat důkazy a čin;tjiné návrhy po celou
dobu řízení, pořizovat si Výpjsy a Vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, zvolit si svého zplnomocněného
zástupce (§ 33 správního řádu), Účastníci řízení mají možnost 5éznámit se spisovým materiálem
založeným k projednávané věci V budově obecního úřadu Kostěnjce, Kosténice 8, 530 02 Pardubice,

vždyv pondělía čtvrtek od 17,00 do 19,00 hodin, nebo vjiné pracovní dny V týdnU po předchozí
telefonické domluVě(tel, č.466951475), PráVa vyplýVajíciz procesních ustanoveníspráVního řádu
mají účastnícjřízení práVo uplatnit až do Vydánírozhodnutí- nejpozdéjjvtermínu do 23,3.2018.
Datum Vydání 15.3.2018.

václav pulkrábek

Pokud se na základě obdrženého oznáméní o zahájeni řízení občanskésdruženído řízení přihlásí, má
právo být přizváno k ústnímu projednání žádosti (pokud budé ústníjednánína mistě samém nezbytně
nutné nařídit) a jako účastníkoviřízení mu bude rovněž doručeno rozhodnutí o (ne)povolení kácení
dřeVin.

