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Věc: Seznámení účastníků řízení s podklady pro rozhodnutí
Správní orgán – odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice zahájil
správní řízení č.j. OOZP/4021/2014/Ky ze dne 27.3.2014, vedeného ve věci vyhlášení památného
stromu Dub letní na p.č. 1617/10 v k.ú. Strážkovice. V rámci řízení správní orgán provedl ústní jednání
a zapsal z něho protokol. Na místě bylo s vlastníky projednáno a odsouhlaseno vyhlášení památného
stromu. Vzhledem k tomu, že se na ústní jednání nedostavili všichni účastníci, zasíláme seznámení
účastníků s podklady pro vydání rozhodnutí. Předmětný protokol a prezenční listina, je k nahlédnutí
ve spisu k řízení.
Správní orgán tímto upozorňuje účastníky řízení, že s odkazem na § 36 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dává tímto správní orgán možnost účastníkům správního
řízení vyjádřit své stanovisko k uvedenému záměru, navrhovat důkazy a činit návrhy. Do spisu můžete
nahlédnout na zdejším odboru OŽP MM Č. Budějovice v úřední dny (pondělí, středa - 8:00 - 17:00
hod., pátek 8:00 - 11:30 hod.; popřípadě i v jiné dny po telefonické domluvě). Zároveň správní orgán
informuje, že předpokládá vydat rozhodnutí po dni 21.7.2014.
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů dle § 25 odst. 1) a odst. 3) zákona 500/2004 Sb.,
Správní řád, na úřední desce Magistrátu města České Budějovice (popřípadě místně příslušných
obecních úřadů). Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno
následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení
údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět správnímu úřadu (Odboru ochrany životního
prostředí magistrátu města České Budějovice).

Ing. Svatopluk Mika
vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Účastníci řízení dle § 27 správního řádu (veřejnou vyhláškou na dobu 15 dní):
Ing. Martin Šmíd, Neklanova 349, Písek, 397 01, narozený dne 1.12.1975
Marie Koudelková, J.K. Chmelenského 1093/4, České Budějovice, 370 07, narozená dne 20.2.1945
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Ing. Karel Řepa, Nová 2028/10, České Budějovice, 370 01, narozený dne 10.4.1948
Jana Müllerová, Boršovská 1210/26, České Budějovice, 370 07, narozená dne 19.10.1944
Jaroslav Šmíd, Rejta 444, Trhové Sviny, 374 01, narozený dne 12.1. 1947
Povodí Vltavy s.p., Holečkova 106/8, 150 00, Praha-Smíchov, zastoupené organizační složkou Závod
Horní Vltava, Litvínovická 5, České Budějovice, 37121, IČ: Vidov 51, 370 07, České Budějovice, IČ:
70889953 (DS)
Česká republika, Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, 500 08, IČ: 421
96 451 (DS)
Účastníci řízení dle § 27 správního řádu (k umístění na úřední desce na dobu 15 dní):
Obec Strážkovice, Strážkovice 95, Trhové Sviny, 374 01, IČ: 002 45 461 (DS)
Magistrát města České Budějovice – kancelář tajemníka – se žádostí o vyvěšení

