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Úřad městyse Boleradice 
 

Č.j.:   722/2017 

DATUM:   6. 11. 2017 

VYŘIZUJE: Bohuslav Barek 

TEL:  519 423 185 

E-mail:  obec@boleradice.cz 

 

            
Žadatel: 

- Nevídal Tomáš, Růžová 1108/19, 691 06 Velké Pavlovice 

 

 

O Z N Á M E N Í 
 

O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ O POVOLENÍ POKÁCENÍ MIMOLESNÍ ZELENĚ 

 

Úřad městyse Boleradice, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle 

§ 76 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen jako „zákon“), 

oznamuje v souladu s ustanovením § 44 a § 45 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, zahájení 

správního řízení o povolení:  

Pokácení mimolesní zeleně: 

1 ks smrk – Picea abies (obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 170cm), na pozemku parc.č. 

227/1 v k.ú. Boleradice 

 

a jelikož dne 6. 11. 2017 provedl ohledání na místě samém, upouští od dalšího ústního jednání. 

 

Účastníci správního řízení a jejich zástupci mohou v průběhu řízení nejpozději 

do 23. 11. 2017 nahlédnout do spisu tohoto řízení, pořizovat si z něho výpisy a ve stejné lhůtě uplatnit své 

připomínky či námitky. Po uplynutí uvedené lhůty bude ve věci rozhodnuto. Nechá – li se některý z 

účastníků správního řízení zastupovat, předloží jeho zástupci písemnou plnou moc. 

Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci správního řízení nahlédnout u Úřadu městyse 

Boleradice (úřední dny: pondělí, středa 7:00-12:00 a 13:00-17:00). 

Účastníci řízení jsou povinni se prokázat průkazem umožňujícím identifikovat jejich 

totožnost. Průkaz musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. 

Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu. 

 

 

 

Bohuslav Barek 

  Úřad městyse 

 

Obdrží: 

Účastníci řízení : 

- Nevídal Tomáš, Růžová 1108/19, 691 06 Velké Pavlovice 

 

na vědomí: 

– spis 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

Vyvěšeno dne: 7.11. 2017      Sejmuto dne: 23. 11. 2017 
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