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Dle rozdělovníku !

Oznámení o zahájení řízení
Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, příslušný dle ustanovení § 77 odst. 1
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen
zákona ) oznamuje, že podáním návrhu firmy SUHOX, s.r.o., Bašty 416/8, 602 00 Brno, bylo
zahájeno řízení
podle § 44 a § 47 zákona č.500/2004 Sb. ( správní řád ) v platném znění ve věci vydání
povolení k záměrnému rozšíření křížence druhů rostlin podle § 5 odst. 5 zákona č. 114/92
v platném znění.
Záměrné rozšíření kříženců druhů rostlin spočívá v založení porostů a pěstování po dobu 2025 let v 3-4letém obmýtí. K založení porostu má dojít na p.č. 1978 v k.ú. Moraveč. K výsadbě
budou použity klony J-105 a J-104 ( Populus maximowiczii x nigra), Populus maximowiczii
Henry x P. x berolinensis P-494, Oxford.
Účastníci řízení jsou oprávněni činit ve správním řízení úkony a návrhy ve smyslu § 36,
§ 37 a § 38 správního řádu, zejména pak mají právo vyjádřit své stanovisko, navrhovat
důkazy a činit jiné návrhy.
Současně Vám jako účastníku řízení ve shora uvedené věci sdělujeme, že v dané věci byly
shromážděny podklady pro rozhodnutí.
Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí
ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. V souladu s citovaným
ustanovením Vám poskytujeme možnost uplatnění tohoto práva s tím, že správní orgán vydá
rozhodnutí ve věci v termínu po dni 6.6.2012.
Rozhodnutí Vám bude oznámeno v souladu s ustanovením § 72 správního řádu.
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