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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 
Oznámení o zahájení řízení k žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les 

 
Dne 5. 1. 2012 podal MND a.s., IČ: 28483006, Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín  ţádost  o  

povolení  ke  kácení  dřevin  rostoucích mimo les, a to o pokácení vzrostlých dřevin dle přílohy 

k  č.j.: 1/2012/S/ž.p. na pozemcích parc. č. 803/79, 803/85, 803/90, 803/112 v k.ú.  Josefov u 

Hodonína, které jsou ve vlastnictví účastníků řízení, uvedených v příloze z důvodu provedení 

technické a biologické rekultivace okolí sondy Hrušky 223, za účelem uvedení výše uvedených 

pozemků do původního stavu pro zemědělské vyuţití. 

 

Výše uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení ve smyslu § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „správní řád“) a dle ustanovení § 8 odst. 

1 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jako 

„zákon o ochraně přírody a krajiny“). 

 

Obecní úřad Josefov jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny podle 

ustanovení § 76 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky MŢP ČR č. 395/92 

Sb., a v souladu se správním řádem uvědomuje všechny známé účastníky o zahájení uvedeného 

řízení na úřední desce obce a internetové úřední desce. Obecní úřad hodlá povolit pokácení zeleně 

dle přílohy k č.j.: 1/2012/S/ţ.p.  ve lhůtě od 6. 2. 2012 do 31. 3. 2012 v době vegetačního klidu. 

 

Účastníci řízení mají moţnost nahlíţení do podkladů řízení na Obecním úřadě Josefov (kaţdý 

čtvrtek od 15:00 – 17:00 nebo po telefonické domluvě mob. 602246680).                                                                                                                          

Účastníci řízení mohou své připomínky uplatnit nejpozději do 15-ti dnů ode dne tohoto 

oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. 

 

 

V Josefově dne 6. 1. 2012 

 

 

Bc. Vojtěch Pospíšil, v.r. 

starosta 

 

 

Rozdělovník  

Účastníci řízení: 

1. MND a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín 

2. Štěpán Lekavý, Horní 28, 696 21 Josefov 

3. Petr Komosný, Hlavní 153, 696 17 Dolní Bojanovice 

4. Jiří Trecha, Dolní 1, 696 21 Josefov 

5. Marie Komosná, Prostřední 84, 696 17 Dolní Bojanovice 

 

Vyvěšeno na úřední a el. úřední desce:   6. 1. 2012 Podpis:    

 

 

Sňato z úřední a el. úřední desky:  21. 1. 2012 Podpis:  


