OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ BRANNÁ
Horní Branná čp. 262, 512 36 Horní Branná, Tel.: 481 584 178, E-mail: ou@hbranna.cz

Váš dopis značky / ze dne : 3.9.2020
Naše značka
:
468/2020
Spisová značka
:
Vyřizuje
: Pitrmucová
V Horní Branné / dne : 7.9.2020

KSSLK, p.o. , IČ : 70946078
České mládeže 632/32
460 06 Liberec 6

Věc: Vyrozumění o zahájení správního řízení.
Obecní úřad se sídlem v Horní Branné jako orgán státní správy v ochraně přírody
dle § 76 odst.1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,
dle § 47 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád),
oznamuje, že podáním, učiněným dne 3.9.2020 KSSLK p.o., IČ : 70946078 , se sídlem České
mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, bylo dle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno správní
řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (3 ks břízy) na p.p.č.3338 v k.ú.
Horní Branná, dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.
V rámci řízení jsou účastníci oprávněni :
- navrhovat důkazy a činit i jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí,
pokud správní řád usnesením tuto dobu neomezí,
- vyjádřit v řízení své stanovisko, pokud o to požádají, poskytne jim správní úřad
informace o řízení
- nahlížet do správního spisu a žádat o vydání kopií jednotlivých písemností,
- žádat sdělení oprávněných úředních osob, které v dané věci činí úkony,
- před vydáním rozhodnutí se vyjádřit k jeho podkladům,
- zúžit předmět své žádosti nebo tuto vzít zpět, a to až do okamžiku vydání rozhodnutí.
Poučení :
Dle § 71 odst.3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodne správní orgán do 30 dnů,
ve složitých případech do 60 dnů od zahájení řízení.
Mgr. Hájek Tibor
místostarosta obce
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