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Věc: OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Magistrát města Č. Budějovice, odbor ochrany životního prostředí obdržel, na základě
§ 5 odst. 4 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění zákona č.
18/2010 Sb. (dále jen zákon), ve smyslu prováděcí vyhlášky ČNR č. 395/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění, dne 9.9.2013 žádost firmy Pragoprojekt, a.s., IČ: 45272387, Středisko
majetkoprávních činností, K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 o vydání povolení k rozšíření
geograficky nepůvodních druhů rostlin – výsadba dřevin ve druhovém složení javor babyka, kalina
tušalaj a svída krvavá podél tělesa dálnice D3 v úseku 0309/I. tj. v katastrálních územích Bošilec,
Dynín, Neplachov a Ševětín. Magistrát města Č. Budějovice, odbor ochrany životního prostředí,
zahájil tímto dnem správní řízení.
Magistrát města Č. Budějovice, odbor ochrany životního prostředí, jako orgán ochrany přírody
a krajiny příslušný podle ustanovení zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a §
11 zák. č. 500/2004 Sb. dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. e) zákona
zahajuje
ve smyslu ustanovení § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, za použití § 83
zákona

správní řízení k povolení rozšíření geograficky nepůvodních druhů rostlin – výsadba
dřevin ve druhovém složení javor babyka, kalina tušalaj a svída krvavá podél tělesa
dálnice D3 v úseku 0309/I. tj. v katastrálních územích Bošilec, Dynín, Neplachov a
Ševětín.
Účastníci správního řízení mohou své připomínky a námitky ohledně předmětného řízení k vydání
povolení k rozšíření geograficky nepůvodních druhů rostlin uplatnit u Magistrátu města České
Budějovice, Odboru ochrany životního prostředí.
Správní orgán předpokládá vydání rozhodnutí v dané věci po datu 7.10.2013.
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Účastníci správního řízení a jejich zplnomocnění zástupci mohou v průběhu řízení nahlédnout do spisu
tohoto řízení (s výjimkou protokolů o hlasování), pořizovat si z něho výpisy a ve stejné lhůtě uplatnit
své připomínky či námitky. Po uplynutí uvedené lhůty bude ve věci rozhodnuto.
Do spisu a podkladů řízení mohou účastníci řízení nahlédnout u Magistrátu města České Budějovice,
odbor ochrany životního prostředí, v návštěvní dny (Po a St; 8:00 – 17:00 hod. a Pá; 8:00 – 11:30
hod.).
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu úřadu písemnou
plnou moc.

Ing. Svatopluk Mika
vedoucí odboru ochrany životního prostředí

Účastníci řízení (na doručenku):
Pragoprojekt, a.s., IČ: 45272387, Středisko majetkoprávních činností, K Ryšánce 1668/16, 147 54
Praha 4 (DS)
Obec Bošilec (DS)
Obec Dynín (DS)
Obec Neplachov (DS)
Obec Ševětín (DS)
Na vědomí (na doručenku):
Hnutí Duha, Dlouhá 134, 382 41 Kaplice (e-mail)
Sdružení pro záchranu prostředí – CALLA, F. Šrámka 35, 370 04 České Budějovice (e-mail)
Sdružení Jihočeské matky, Kubatova 6, 370 04 České Budějovice (e-mail)
Správa CHKO Blanský les a Krajské středisko České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č. 34,
370 21 České Budějovice (DS)

