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Městský úřad Pelhřimov
odbor životního prostředí

Č.j.: OŽP/903/2016-10
Ev.zn.: Bo 221.2.3/V5/Ozná.                           
Oprávněná úřední osoba: Ing. Miloslav Bouzek

Pelhřimov 20.5.2016
  
Žadatel:
Město Kamenice nad Lipou, nám. Čsl. armády 52, Kamenice nad Lipou

Oznámení o zahájení řízení, stanovení lhůty k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům 
rozhodnutí 

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí jako příslušný orgán státní správy lesů 
podle § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů, v platném znění (dále jen „lesní zákon“) oznamuje, že podaným oznámením Města 
Kamenice nad Lipou, nám. Čsl. armády 52, Kamenice nad Lipou o konání sportovní akce 
v lese bylo dne 17.5.2016

I. zahájeno řízení

podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění ve věci stanovení podmínek 
ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese dle § 20 odst. 5 lesního 
zákona.
Jedná se o pořádání závodu horských kol „Cannondale, JURIS REAL, MTB maratón o pohár 
starosty města“ dne 25.6.2016.

Jako účastník řízení máte v řízení zejména právo zvolit si zmocněnce, zmocnění k zastoupení  
se prokazuje písemnou plnou mocí,  kterou lze udělit i ústně do protokolu, v  téže věci můžete 
mít současně pouze jednoho zmocněnce; navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu 
řízení až do vydání rozhodnutí, přičemž správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy 
mohou účastníci činit své návrhy; vyjádřit v řízení své stanovisko, před vydáním rozhodnutí 
ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; nahlížet do spisu, činit si z něj výpisy, či 
požadovat pořízení kopie spisu, na oznámení rozhodnutí a povinnost předložit na výzvu 
oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti; poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou 
součinnost při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí; označit důkazy na  podporu svých 
tvrzení.

II. stanovuje lhůtu k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 

Současně Vám jako účastníku řízení ve věci stanovení podmínek ke konání organizovaných 
nebo hromadných sportovních akcí v lese sdělujeme, že v předmětné věci byly shromážděny 
podklady pro rozhodnutí. 
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Účastníci řízení mají ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu právo před vydáním rozhodnutí 
vyjádřit se k jeho podkladům. K uplatnění tohoto práva se účastníkům řízení stanovuje 
v souladu s § 36 odst. 1 a § 39 správního řádu přiměřená lhůta 5-ti dnů ode dne doručení 
tohoto oznámení.

Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude oznámeno 
v souladu s ustanovením § 72 správního řádu.

Ing. Miloslav Bouzek
Vedoucí oddělení ochrany krajiny

Obdrží datovou schránkou:
 Město Kamenice nad Lipou, nám. Čsl. armády 52, 394 70  Kamenice nad Lipou
 Lesy České Republiky, s.p., Lesní správa Pelhřimov, Humpolecká 2165, 393 01  

Pelhřimov
 Obec Lhota–Vlasenice, Vlasenice 18, 394 70  Kamenice ad Lipou
 Obec Častrov, Častrov 105, 394 63  Častrov   

Na vědomí:
 Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, Pražská 2460, 393 01  Pelhřimov 

(orgán ochrany přírody)
 Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, Pražská 2460, 393 01  Pelhřimov 

(státní správa myslivosti)
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