Váš dopis:
Spisová značka:
Číslo jednací:
Datum:

SZ MěÚPB 73145/2019/OŽP/Bí
MěÚPB 73145/2019/OŽP/Bí
5. 8. 2019

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Petr Bílek
petr.bilek@pribram.eu
318 402 481

Dle rozdělovníku

Oznámení o zahájení řízení
ve věci dočasného odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa
Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí jako orgán státní správy lesů, místně příslušný podle
§ 11 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), věcně příslušný podle
§ 48 odst. 1 písm c) a d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění (dále jen „lesní zákon“),
obdržel žádost: ELEKTROMONTÁŽE s.r.o., IČO: 25741101, sídlo: Polní 450, 252 29 Lety u Dobřichovic
(dále jen žadatel) a oznamuje
zahájení řízení
podle § 46 odst. 1 správního řádu, ve věci dočasného odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa,
a to: část lesního pozemku parc. č. 928 o výměře 36 m2 a část lesního pozemku parc. č. 936 o
výměře 53 m2 v k. ú. Chraštice, okres Příbram pro účely realizace stavebních prací při umístění
kabelového vedení NN při realizaci stavby s názvem Chraštice, Chraštičky, NN ŘSD v související se
stavbou R4 Milín-Lety část SO 430. Dotčené pozemkyjsou ve vlastnictví obce Chraštice, která
souhlasila s dočasným odnětím a následným trvalým omezením výše uvedených pozemků vyjádřením
ze dne 10.04.2019.
Poplatek za období od doby vydání rozhodnutí na dobu 5 let bude následným rozhodnutím
uložen společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ve výši 72 Kč/rok.
Dne 24.07.2019 obdržel MěÚ Příbram, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán státní správy lesů
žádost žadatele o souhlas s dočasným odnětím výše uvedených lesních pozemků. MěÚ Příbram
oznamuje všem účastníkům řízení zahájení řízení. Účastníci řízení – žadatel, zastupující ČEZ
Distribuce, a.s., a obec Chraštice, jako vlastník dotčených lesních pozemků, jsou v souladu
s ustanovením § 36 odst. 1 a 2 správního řádu oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou
dobu řízení až do vydání rozhodnutí a vyjádřit v řízení své stanovisko. Dále mají v souladu
s ustanovením § 38 odst. 1 správního řádu účastníci řízení a jejich zástupci právo nahlížet do spisu. Do
podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u Městského úřadu Příbram, odboru životního
prostředí (návštěvní dny: pondělí a středa od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod.).
Předpokládaný termín vydání rozhodnutí je 16.08.2019.

otisk úředního razítka
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Doručí se:
ELEKTROMONTÁŽE s.r.o., Polní 450, 252 29 Lety u Dobřichovic
Obec Chraštice, č.p. 2, 262 72 Chraštice
Na vědomí:
MěÚ Příbram, OŽP, ochrana přírody –ZDE-
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