Mestský úrad Rychnov nad Knežnou, odbor životního prostredí
Havlíckova 136,51601 Rychnov nad Knežnou
tel. 494509111, e-mail Radko.Stastnv(á)rvchnov-citv.cz
Cj.: ŽP/372/08Št
SQ.z.221.6 Sk.z. V/5

Vyrizuje Ing. Štastný
tel. 494 509363

V Rychnove nad Knežnou
2008-03-20 .

Oznámení o zahájení rízení o uložení pokuty
Úcastník rízení

Pan René Gociek, Nádražní 389, Vrbno pod Pradedem, 793 26

Oznámení
Na podklade ustanovení § 46 zák. c. 500/2004 Sb., správní rád, oznamuje Mestský úrad
Rychnov n. Kn., že zahajuje rízení o uložení .pokuty podle § 55 odst. 2) písmoa) a c) zák. c.
289/1995 Sb., o lesích a o zmene a doplnení nekterých zákonu (lesní zákon), ve znení
pozdejších predpisu, z duvodu prekrocení celkového objemu težby dle prevzaté lesní
hospodárské osnovy a provedení težby v rozporu s lesním zákonem - prekrocení maximální
šíre holé sece dle § 31 odst. 2) lesního zákona v lese ve vlastnictví pana Gocieka, porost 50
Cb 10, p.p.c 102, k.ú. Polom u Rychnova n. Kn.. Zároven stanovuje dukaz šetrením na míste
dle § 54 zákona c. 500/2004 , o správním rízení, na pátek 22.4.2008, úterý, 8:00 hod., a
.

!1redvolávána toto rízenípana Gocieka.

Poucení
V rámci správního rízení mají úcastníci rízení právo navrhovat dukazy a cinit jiné návrhy
po celou dobu rízení, vyjádrit své stanovisko, pokud o to požádají, poskytne jim správní
orgán informace o rízenÍ. Pred vydáním rozhodnutí mají úcastníci rízení možnost se k
podkladum rízení vyjádrit. Navrhovat dukazy a cinit jiné návrhy je možno do 15 dnu od
obdržení tohoto oznámenÍ. ( Viz. § 36 zák. C.500/2004, správní rád).
Vzhledem k tomu, že se rízení týká osoby neznámého pobytu, dorucuje se oznámení
verejnou vyhláškou vyvešenou na úrední desce správního orgánu po dobu 15 dnu po vyvešení
(§ 25 zák. císlo 500/2004 Sb., správní rád). .

Ing. Radko Št'astný
samostatný odborný referent odbqru ŽP MeÚ
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Obecní úrad Polom u Potštejna - k vyvešení na úrední desce
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