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M A G I S T R Á T   M Ě S T A   T E P L I C E
Náměstí Svobody 2, 415 95  T e p l i c e

odbor životního prostředí

Č.j.: MgMT/065337/2017 vyřizuje: Ing. E. Jelínková
Zn.: OŽP/Jel/246/pk l telefon:   417 510 914  
V Teplicích dne: 12. 06. 2017  e-mail: jelinkova@teplice.cz

     

- dle rozdělovníku - 

Oznámení

Magistrát  města  Teplice,  obecní  úřad  s rozšířenou  působností,  podle  §  2  odst.  1  zákona  č.  314/2002  Sb.,  o 
stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a rozšířenou působností, v platném znění, odbor životního prostředí, 
orgán ochrany přírody a krajiny, jako pověřený obecní úřad dle § 76 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně  přírody a  krajiny,  v platném znění  (dále  jen  zákon  OCHP)  a  dále  jako  příslušný  správní  orgán  dle 
ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

v souladu s ustanovením § 87 správního řádu tímto oznamuje účastníkům řízení, že dne 9.6.2017 obdržel zdejší  
orgán ochrany přírody a krajiny oznámení od společnosti ENPRO Energo s.r.o.,  že v  rámci akce „TP_Teplice, 
V Lipách, zahr. osada – TS, kNN“ již není nutné pokácet 1 ks ořešáku královského (Larix deciua), s obvodem 
kmene 205 cm, rostoucího na p.p.č. 423, k.ú. Prosetice. 

Na základě výše uvedeného se stanovuje účastníkům řízení lhůta k podání vyjádření v délce 5 dnů od doručení 
tohoto oznámení. Po uplynutí této lhůty bude rozhodnutí dle § 87 zák. 500/2004 Sb. správní řád ve věci zrušeno.

Součástí tohoto oznámení je kopie podaného oznámení spol. ENPRO Energo s.r.o.

Otisk úředního razítka

oprávněná úřední osoba
                                                                                                      Ing. Eliška Jelínková,  os. č. 2246
                                                                                                           odborný pracovník OŽP 
                                                                                                                                                 

vedoucí OŽP: Ing. Dagmar Teuschelová 

Zapsaný spolek:
Ústecké šrouby, z.s., Velká Hradební 322/53, 400 01 Ústí nad Labem
DS x6gbs2j

Účastníci řízení:
Statutární město Teplice, Magistrát města Teplice, Mírové nám. 7, 415 95 Teplice
ENPRO Energo, s.r.o., IČ 286 28 250, Osvoboditelů 320, 440 01 Louny
Pracoviště:                                                                OŽP, MgM Teplice,                                      tel:  417 510 111

Mírové nám. 2970/7, 415 95 Teplice fax: 417 578 679
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