
Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, jako správní orgán příslušný k vedení správních řízení, při 
nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody  a  krajiny,  oznamuje  spolkům,  která  u  tohoto  správního  orgánu  požádala  o  informování
o  zahajovaných  správních  řízeních,  při  nichž  mohou  být  dotčeny  zájmy  ochrany  přírody  a  krajiny,
že  u  správního  orgánu,  bylo  zahájeno  následující  správní  řízení  podle  zákona  č.  114/1992  Sb.,
o ochraně přírody a krajiny:

Spisová značka

datum 
zahájení 

řízení předmět řízení

9444/2019/ŽP/Čs 1.7.2019 Žádost o povolení pokácení 1 ks smrku rostoucího na pozemku p.č. 2784 
v k.ú. Náchod.

9660/2019/ŽP/Čs 8.7.2019 Žádost o povolení pokácení 1 ks třešně a 1 ks břízy, vše rostoucí na 
pozemku p.č. 237/3 v k.ú. Dobrošov.

V případě, že se spolky splňující podmínku podle ust. § 70 odst. 2 zákona hodlají účastnit výše uvedeného 
správního řízení a mít v něm postavení účastníka řízení, musí svoji účast v tomto správním řízení písemně 
oznámit správnímu orgánu, a to do osmi dnů ode dne, kdy jim bylo zahájení správního řízení oznámeno  
(sděleno). Dnem sdělení informace o zahájení správního řízení spolku se v daném případě rozumí 1. den 
jejího zveřejnění  na úřední  desce správního orgánu a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
Informace o zahájených správních řízeních bude na úřední desce a elektronické úřední desce správního 
orgánu  na  internetových  stránkách  www.mestonachod.cz zveřejněna  po  dobu  8  dnů  od  1.  dne  jejího 
zveřejnění. 
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Městský úřad Náchod

Odbor životního prostředí
Zámecká 1845, 547 01  Náchod

Sp.zn.: KS 88/2019/ŽP/Čs/17
Čj.(Če.): MUNAC59197/2019/ŽP
Vyřizuje: Peukerová, Česenek
Tel./mobil: 491 405 462
E-mail: r.cesenek@mestonachod.cz

Datum: 12.7.2019

Sdělení informace podle ust. § 70   zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  

Otisk úředního razítka

Bc. Radomír Česenek
zástupce vedoucího odboru životního prostředí
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