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Ústní jednání
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „KrÚ Vysočina,
OŽPZ“) jako instančně příslušný správní orgán nařizuje dle ust. § 49 odst. 1 zákona číslo
500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) a ust. § 83 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny na pondělí 20. 8. 2018 ústní jednání ve věci odvolání proti rozhodnutí
Úřadu městyse Česká Bělá, čj. JID 267/2018-633/2017/OUCB ze dne 18. 4. 2018, kterým se dle
ust. §§ 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny povoluje pokácení 1 ks
smrku a 1 ks javoru charakteristik určených ve výše uvedeném rozhodnutí na pozemku p. č.
1357/16 v k.ú. Chotěboř. Ústní jednání proběhne od 9:00 hod. na místě samém (tj. na
pozemku parc.č. 1357/16 v k. ú. Chotěboř).
Účelem ústního jednání je zájem veřejnosti, upřesnění k rozhodnutí relevantních podkladů a
prověření závažnosti důvodů pro povolení kácení dřeviny. Účastníci řízení budou mít možnost
využít všech oprávnění podle správního řádu. Je-li účastník řízení zastupován na základě
zmocnění, může mít současně jen jednoho zmocněnce, zmocnění k zastoupení se prokazuje
písemnou plnou mocí nebo ústně do protokolu (ust. § 33 odst. 1 správního řádu).
Na základě usnesení KrÚ Vysočina, OŽPZ podle § 49 odst. 2 správního řádu je ústní jednání
veřejné. Městský úřad Chotěboř žádáme, aby neprodleně zveřejnilo na své úřední desce
informaci o ústním jednání. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.

„otisk razítka“
Ing. Dagmar Santander Garcia Morávková
úředník odboru životního prostředí a zemědělství
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