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TEL.:
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Bc. Karel Novák
377 168 023
377 168 002
karel.novak@nyrany.cz
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SPIS. ZN.:
NAŠE .J.:
DATUM:

MUNY/658/2016/OŽP-Nov
OŽP-Nov/7480/2016
14.03.2016

Dle rozdlovníku

VEEJNÁ VYHLÁŠKA
O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í  Í Z E N Í,
SEZNÁMENÍ S PODKLADY SPRÁVNÍHO ÍZENÍ VE
VCI OMEZENÍ VSTUPU DO HONITBY
039 ZÁBLÁ - HÁJ
Mstský úad Nýany, odbor životního prostedí, píslušný dle ust. § 7 odst. 2 zákona . 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zízení), ve znní pozdjších pedpis, ust. § 2 odst. 1 zákona . 314/2002 Sb., o stanovení obcí s rozšíenou
psobností, ve znní pozdjších pedpis a jako orgán státní správy myslivosti, píslušný podle § 60 zákona .
449/2001 Sb., o myslivosti v platném znní (dále jen „zákona o myslivosti“),
oznamuje
dle ust. § 47 odst. 1 zákona . 500/2004 Sb., správní ád (dále jen „správní ád“), ve znní pozdjších pedpis,
z a h á j e n í  í z e n í,
o podané žádosti uživatelem honitby 039 Záblá – Háj - Správa veejného statku msta Plzn p.o., I: 40526551,
Klatovská tída 10 a 12, 301 00 Plze, o omezení vstupu do honitby 039 Záblá – Háj ze dne 08.03.2016, omezení
vstupu je žádáno na lokalitu Háj - vymezeno v píloze tohoto oznámení.
Omezení vstupu veejnosti do honitby má za cíl ochranu mláat voln žijících živoich , zejména ped voln
pobíhajícími psy a je požadováno na období od 01.04.2016 do 30.04.2016.
V rámci ízení jsou úastníci oprávnni:
• navrhovat dkazy a init i jiné návrhy po celou dobu ízení až do vydání rozhodnutí, pokud správní úad usnesením
tuto dobu neomezí,
• vyjádit v ízení své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim správní úad informace o ízení,
• nahlížet do správního spisu a žádat o vydání kopií jednotlivých písemností,
• init podání a jednat ve svém jazyce nebo jazyce své národnostní menšiny,
• žádat sdlení oprávnných úedních osob, které v dané vci iní úkony,
• ped vydáním rozhodnutí se vyjádit k jeho podkladm,
• v pípad žadatele zúžit pedmt své žádosti nebo tuto vzít zpt, a to až do okamžiku vydání rozhodnutí nalézacího
správního úadu.
K zahájenému ízení je možné se písemn vyjádit do 15-ti dn ode dne doruení (vyvšení) tohoto oznámení.
__________________________________________________________________________________________
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dále
o z n a m u j e v š e m ú  a s t n í k m  í z e n í,
že ve správním ízení ve vci omezení vstupu do honitby 039 Záblá - Háj, byly shromáždny potebné doklady pro
vydání rozhodnutí.
Dle ust. § 36 odst. 3 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve znní pozdjších pedpis, máte možnost ped vydáním
rozhodnutí v pedmtné vci se vyjádit k podkladm rozhodnutí.
Spis k pedmtnému ízení je k nahlédnutí na odboru životního prostedí, MÚ Nýany pracovišt Plze, Americká
t. 39, 304 66 Plze, pízemí . dveí 2 (v úedních dnech pondlí a steda 8,00 – 11,00 a 12,00 –17,00 hod., mimo
úední dny po telefonické dohod).
K podkladm rozhodnutí je možné se vyjádit nejpozdji do 15-ti dn od doruení (vyvšení) tohoto oznámení a to
bu písemn, nebo osobn do protokolu provedeného pracovníkem státní správy myslivosti na Mstském úad
Nýany pracovišt Plze, Americká t. 39, 304 66 Plze, pízemí . dveí 2 (v úedních dnech pondlí a steda 8,00 –
11,00 a 12,00 –17,00 hod., mimo úední dny po telefonické dohod). Po uplynutí tohoto termínu bude ve vci
neprodlen rozhodnuto.
Omezení vstupu je vymezeno v píloze tohoto oznámení.

Úastníci ízení podle § 27 odst. 1) správního ádu:
Správa veejného statku msta Plzn p.o., I: 40526551, Klatovská tída 10 a 12, 301 00 Plze
Úastníci ízení podle § 27 odst. 2 správního ádu:
další – doruení veejnou vyhláškou (Magistrát msta Plze, OÚ Druztová)

otisk úedního razítka

Ing. Petr Hauer
vedoucí odboru životního prostedí

Vyvšeno dne: ………………..
Sejmuto dne: ………………..
(podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvšení a sejmutí oznámení; vyvšení dokumentu na úední desce
vetn dálkového pístupu minimáln po dobu 15 dn; následn dokument zaslat potvrzený zpt zdejšímu OŽP)
Obdrží:
Rozdlovník:
Úastníci ízení (doporuen do vlastních rukou)
Správa veejného statku msta Plzn p.o., I: 40526551, Klatovská tída 10 a 12, 301 00 Plze
další – doruení veejnou vyhláškou (Magistrát msta Plze, OÚ Druztová)
CO:

vlastní
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Píloha . 1 – Vymezení ploch dotených omezením vstupu v období od 01.04.2016 do 30.04.2016
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