Obecní úřad Valšov, Valšov 72, 792 01 Bruntál
Naše zn.:1/ 955/2017

Vyřizuje.: Iveta Kučerová
Datum.: 9. 11. 2017

Věc: Oznámení o zahájení řízení
Podáním doručeným dne 8.11.2017 požádala obec Valšov se sídlem Valšov 72, 792 01
Brunál, o povolení ke kácení dřevin rostoucí mimo les v počtu 1ks stromu , který se nachází
na pozemku p.č. 884/3 v k.ú. Valšov, který je ve vlastnictví obce Valšov.
Jedná se o 1 kus javoru o obvodu 132 cm měřené ve výšce 130 cm nad zemí . Důvodem
kácení je realizace stavby“Chodník kolem silnice I/45 v obci Valšov a Úprava zpevněné plochy
před restaurací mimo jiní i na pozemku p.č. 884/3 v kú. Valšov.
Obecní úřad Valšov jako orgán státní ochrany přírody příslušný podle § 75 odst. 1
písmeno a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajina, v platném znění, oznamuje
všem známým účastníkům řízení v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen správní řád), že dnem podání žádosti
bylo zahájeno správní řízení podle §8 odst. 1, zákona o ochraně přírody a krajiny ve věci
vydání povolení ke kácení dřevin uvedených v příloze tohoto oznámení.
Správní orgán sděluje, že potřebné podklady pro vydání rozhodnutí jsou u zdejšího obecního
úřadu shromážděny. Pokud účastník řízení nenavrhne další důkazy nebo neučiní jiné návrhy,
bude rozhodnutí ve věci vydáno po 24.11.2017.
Upozornění:
Občanské sdružení je oprávněno za podmínek a v případech podle § 70 odst.2 zákona
o ochraně přírody a krajiny účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně
do 8 dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno,
v tomto přídě má postavení účastníka řízení. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se
rozumí den doručení jeho písemného vyhotovení nebo první den zveřejnění na úřední desce
správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Poučení:
Účastníci řízení si můžou podle § 33 odst.1 spr. řádu zvolit zmocněnce, který se prokazuje
plnou mocí , tu lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze
jednoho zmocněnce.
Účastníci řízení jsou oprávněni podle § 36 správního řádu navrhovat důkazy a činit jiné
návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, mají právo vyjádřit v řízení své
stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí,

ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen podle § 36 odst.4 správního řádu předložit na výzvu
oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Účastníci a jejich zástupci mají právo podle § 38 správního řádu nahlížet do spisu.

Účastníci řízení:
Obecní úřad Valšov s sídlem Valšov 72, 792 01 Bruntál
Obec Valšov, se sídlem Valšov 72, 792 01 Bruntál

Iveta Kučerová
starostka obce

Zveřejněno na fyzické úřední desce obecního úřadu Valšov i na úřední desce umožňující
dálkový přístup.
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