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                                                                               Odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí

                      Orgán státní správy lesů 
 

 

Dle rozdělovníku 

 

VÁŠ DOPIS ZN.:       
ZE DNE:        
ČJ.:               MMCH/05975/2014 
SP. ZNAČKA: SZ MMCH/06024/2013  
 
VYŘIZUJE: Ing. Martin Šultys 
TEL.:  474 637 946 
FAX:  474 637 913 
MOBIL:        
E-MAIL:  m.sultys@chomutov-mesto.cz 
 
DATUM:  13.1.2014 
 

        

Vyrozumění o novém projednání žádosti 

Magistrát města Chomutova, orgán státní správy lesů (dále jen „správní orgán“), obdržel dne 15. 
ledna 2013 žádost společnosti APB – PLZEŇ a.s., se sídlem Barvínková 582/8, 326 00 Plzeň, 
identifikační číslo 27066410, zastoupené na základě plné moci společností Area group s.r.o., se 
sídlem Šafaříkovy sady 2455/5, 301 00 Plzeň, identifikační číslo 25203231, dle ustanovení § 13 odst. 
1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých dalších zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, o dočasné odnětí (24 měsíců) a trvalé omezení pozemku určeného k plnění 
funkcí lesa (dále jen „PUPFL“) v souvislosti s výstavbou stavby „Větrný park Chomutov – II. etapa“. 
Konkrétně se jednalo o pozemkovou parcelu číslo 539/5 v katastrálním území Volyně u Výsluní. 
Celková výměra pozemku činila 3589 m2 a výměra požadovaného dočasného odnětí a trvalého 
omezení PUPFL činila 2171 m2. Správní orgán vydal dne 08.02.2013 rozhodnutí, které nabylo právní 
moci dne 28.02.2013. Dne 27.08.2013 podalo občanské sdružení „Krušno“, se sídlem Výsluní 147, 
431 83 Výsluní, identifikační číslo 22854428 prostřednictvím správního orgánu podnět k přezkumu 
na Krajský úřad Ústeckého kraje. Krajský úřad následně zrušil rozhodnutí správního orgánu a věc 
vrátil k novému projednání a rozhodnutí.  
 
Tímto Vám oznamujeme nové projednání shora uvedené žádosti.   
 
Účastníci řízení jsou dle ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, povinni poskytnout správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při 
opatřování podkladů pro rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu).  
 
Účastníci řízení mají právo dát se v řízení zastupovat zmocněncem (§ 33 až § 35 správního řádu).  
 
Účastníci řízení mají právo nahlížet do spisu (§ 38 správního řádu). Účastníci řízení jsou oprávněni 
po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, mají právo 
vyjádřit v řízení své stanovisko a právo požádat o informace o řízení. 
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Podle ustanovení § 70 odst. 3 zákona mají občanská sdružení právo se do 8 dnů od doručení tohoto 
oznámení písemně přihlásit jako účastník řízení a zaslat své připomínky k předmětnému záměru. 
Pokud tak v uvedené lhůtě neučiní, nemůže jim být přiznáno postavení účastníka řízení. 
 
 
 
 
Ing. Martin Šultys 
Zaměstnanec životního prostředí 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručí se 
AREA group s.r.o., Losiná u Plzně 303, 332 04 Nezvěstice, IČ 25203231 (zmocněnec) 
Městské lesy Chomutov, p.o., Hora Svatého Šebestiána 90, 431 82 Hora Svatého Šebestiána,           
IČ 46790080 
 
na vědomí 
Občanské sdružení „Krušno“, Výsluní 147, 431 83 Výsluní, IČ 22854428 
Občanské sdružení Meluzína, Rohová 613/12, 165 00 Praha 6 – Suchdol, IČ 26623935 
 „Stromy pro Chomutov o.s“, Zborovská 1931, Chomutov 430 01, IČ 22679081 
Spolek přátel Evropy, Jiráskova 4097, 430 01 Chomutov, IČ 1230352 
Sdružení za krásu české krajiny, P.O. BOX 8, 326 58 Plzeň, IČ 27017982  
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