Městský úřad Jičín - odbor životního prostředí
Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín, tel. 493 545 111, fax: 493 545 285, e-mail: ozp@mujicin.cz
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Jičín, dne 23.11.2016
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Oprávněná úřední osoba:
RNDr. Smolíková Vladimíra - referent odboru životního prostředí
Účastník řízení:
Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec
Králové 3
dle §27, odst.1, písm.a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění

Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o stanovení lhůty pro podání
návrhů
ve věci vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku podle §4, odst.2 a
současně o kácení dřevin rostoucích mimo les podle §8, odst.1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody
a krajiny v platném znění ( dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“).
Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03
Hradec Králové 3 (dále jen "žadatel") dne 4.11.2016 podal žádost ve věci vydání závazného stanoviska
pro akci „Sedliště u Starých Hradů, Libáňský potok, výchovný zásah do břehového porostu v ř.km.
11,025 až 11,120"
Městský úřad Jičín - odbor životního prostředí (dále jen „městský úřad Jičín“), jako příslušný orgán
ochrany přírody podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně přírody a oznamuje podle § 47 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájení řízení
v uvedené věci a dle § 36 odst. 1 správní řád vydává
usnesení o určení lhůty
ve věci zásahu do významného krajinného prvku, který je vymezen podle § 3 zákona o ochraně přírody a
krajiny – břehového porostu Libáňského potoka a jedná se o pokácení 14 stromů a 50m2 křoví:
jasan ztepilý s obvodem kmene: 107 cm, měřeno ve výšce 130 cm nad zemí
vrba křehká s obvodem kmene: 2 x 32, 1 x 38, 1 x 44, 1 x 94, 1 x 100, 1 x 126, 1 x 157 a 1 x 245 cm,
měřeno ve výšce 130 cm nad zemí
olše lepkavá s obvodem kmene: 1 x 69 a 3 x 88 cm, měřeno ve výšce 130 cm nad zemí
keře a náletové dřeviny z bezu černého, lísky obecné, vrby křehké, jasanu ztepilého a krušina olšové
vrba křehká v rozsahu cca 50m2
které se nachází v ř.km 11,025 – 11, 120
Městský úřad Jičín podle § 36 odst. 1 a §39, odst.1 správního řádu určuje, že žadatel a ostatní účastníci
řízení se mohou k věci vyjádřit a činit jiné návrhy do 15 dnů od dne doručení tohoto oznámení
Odůvodnění:
Městský úřad Jičín obdržel dne 4.11.2016 žádost o vydání závazného stanoviska pro provedení probírky
v břehovém porostu Libáňského potoka v ř.km 11,025 – 11, 120 z důvodu ohrožení obyvatel okolních
nemovitostí a rodinných domů
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Protože předložené materiály poskytují dostatek informací o zamýšleném záměru, dřeviny jsou dobře
přístupné z veřejného prostranství a správnímu orgánu je dostatečně stav na místě znám, nebude
svoláváno ústní jednání ani místní šetření.
Účastníci řízení se mohou seznámit s podklady pro rozhodnutí na Městském úřadě v Jičíně, odboru
životního prostředí v úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 17:00, případně i mimo ně po předchozí
domluvě. K později podaným námitkám a připomínkám nebude moci být přihlédnuto. Lhůta byla
stanovena s ohledem na dostatečný čas seznámit se se situací na místě a je přiměřená s ohledem na
charakter projednávané věci.
V případě, že se necháte při jednání zastupovat, je nutné předložit dle § 33 správního řádu plnou moc.
Ve smyslu ustanovení § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody požádala o podávání informací
o zahajovaných řízeních podle tohoto zákona občanská sdružení.
Podle § 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody mají tato občanská sdružení právo do 8 dnů od doručení
tohoto oznámení písemně oznámit svoji účast v řízení. Pokud tak neučiní, bude mít zdejší správní orgán
za to, že o účast v uvedeném řízení nemají zájem.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto usnesení je možno se odvolat u tohoto Městského úřadu v Jičíně ke Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství do patnácti dnů ode dne oznámení
rozhodnutí. Podané odvolání nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

Ing. Jana Mušková
vedoucí odboru životního prostředí
„otisk úředního razítka“

Obdrží:
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Obec Sedliště, IDDS: c6na55h
Volše Jičín, Kollárova č.p. 116, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín 1
ZO ČSOP KŘIŽÁNKY - Jičín, IDDS: wvr5ga3

