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Oznámení II.

Městská část Praha 12, odbor životního prostředí Úřadu městské části (dále jen ,,oŽP")
jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle ustanovení $ 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. II4|I992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znéní (dále jen ,,zákon")

oznamuje změnu termínu nařízeného ústního jednání

v rámci probíhajícího správního řízení ve věci vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích
mimo les podle ust. $ 8 odst. l zákon4 vedeného a ožp pod Sp. zn. P|2 46912010 oŽPlPa,
zahájeného na zák|adě žádosti podané dne 4.1.2010 a doplněné naposledy dne 8.1.2010
společností Central Group, a' s', Na Strži 6511702, I40 00 Praha 4' zastoupené na základé plné
moci ze dne |0.12.2008 Borisem Neprašem, narozeným 6.1.1983, býem nám Svobody 724,
691 23 Pohořelice, o povolení kácení dřevin rostoucích na pozemku č. parc. 8731167 k. ú.
Kamýk, situovaném mezi ulicemi Papírníkova, Novodvorská a Generála Šišt<y, Praha 4,

ze čNrtka I8.2'20I0 v 8, 00 hod na čtvrtek 11.3.2010 v 8, 00 hod.,
se schůzkou při křižovatce ulic Papírníkova a Novodvorská, Praha 4 - Kamýk' přičemž

ústní jednání bude spojeno s ohledáním dřevin.

Ke změně termínu, která byla projednána se zástupcem žaďatele, bylo přikročeno
z důvodu dlouho výrvávajicí sněhové pokrývky a nepfrznivých meteorologických podmínek
a v souladu s ust. $ 83 zákona.

Pokud bude ukončeno shromažďováni podkladů pro rozhodnutí k uvedenému terrnínu
ústního jednání, mají účastníciÍizení moŽnost se v souladu s ustanovením $ 3ó odst. 3 správního
řádu možnost se seznámit s podklady pro rozhodnutí avýádÍtt se k nim při ústním jednání

Tím není dotčeno právo účastníků Í1zeni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou
dobu řízení až ďo vydání rozhodnutí ve smyslu ustanovení $ 36 odst. 1 správního řádu a vyjádřit
v Í1zení své stanovisko ve smyslu ustanovení $ 36 odst.2 správního řádu. Právo nahlédnout do
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spisu mohou účastníci realizovat do doby vydání rozhodnutí po telefonické domluvě na čísle
24I 7I4 483 nebo vždy v pondělí a středu od 8,30 do 18,00 hodin na odboru životního prostředí
v budově Úřudr: městské části Praha 12, CíLkovauIice796, Praha 4 _ Kamýk, kancelář č' 2O3.

Současně oŽp aooatečně oznamuje zahájení správního Íízení občanskému sdružení
,,NA oBZoRU o. S.", které obnovilo svou žádost o informování o zamýšlených zásazích
azahajovaných Íizenich, při nichŽ nohou bý dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny
písemností ,,obnovení žádostí o informování o zahajovaných fr'zeních' podle $ 70 zákona
II4|I992 Sb." ze dne 13.1'201'0, která se vzhledem ke způsobu dopravování zásilek na
detašované pracoviště oŽp minula s odesílanyrn oznžmtenim oŽP (viz příloha), odvttženým se
zásilkami do podatelny úřadu k v1pravení. občanské sdružení se může přihlásit o účastenství
ve správnim Íízení vedeném u oŽp pod Sp. zn. Pl246912010 oŽPlPa, vevýše uvedené
věci, do 8 dnů od doručení tohoto oznámení.
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i

Příloha: Kopie oznámení oŽp o zahájení správního Í1zení Sp. zn. P12 469/20l'o oŽpPa
ze dne 13.1.2010

Rozdělovník:
účastník Íízení:
Central Group, a. s., Na Strži 6511702, 14O 00 Praha 4,IČ ffi99glO2, zastoupená na základě plné
moci ze dne 10.12'2008 Borisem Neprašem, narozeným 6.1.1983, byem nám Svobody 724,
69123 Pohořelice (bez přílohy)

SdruŽení občanů Písková - Na Havránce, Písková 349lI8, 143 00 Praha 4 * Modřany (bez
pří1ohy)

na vědomí:
NA oBZoRU o. s., Pavlíkova 602, I42 0a - Praha 4 - Kamýk (k rukám předsedkyně
občanskóho sdruŽení Jitky Částkové)


