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Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení státní
správy lesů, myslivosti a ochrany přírody, jako věcně a místně příslušný správní orgán, (dále
též „správní orgán“) v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2, 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že níže uvedená písemnost
vydaná správním orgánem ve věci správního řízení podle ust. § 37 odst. 6 zákona
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), a podle příslušných ustanovení správního řádu
ve věci pověření Ing. Jiřího Czerneka výkonem funkce odborného lesního hospodáře
(na období od 01.01.2019 do 31.12.2020) na lesních majetcích soukromých vlastníků
na katastrálních územích
Pitrov, Dolní Soběšovice, Horní Soběšovice, Volovec, Dolní
Domaslavice, Třanovice, dále na částech kat. území Žermanice, Lučina, Kocurovice, Horní
Domaslavice, Vojkovice, Dolní Tošanovice a Horní Tošanovice, nacházejících se v územním
obvodu Lesní správy Ostrava, se sídlem Těšínská 993, 739 34 Šenov (Lesy České republiky,
s.p.), tj.
Č.J.: MMFM 183288/2018 ze dne 12.12.2018
- Pověření výkonem funkce odborného lesního hospodáře,
adresovaná:
všem vlastníkům (fyzické i právnické osoby) soukromých lesů s výměrou majetku do 50 ha
na výše uvedených katastrálních územích a jejich částech, s výjimkou těch, kteří si vybrali
svého odborného lesního hospodáře (§ 37 odst. 3 lesního zákona), je uložena k převzetí
na Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, odboru životního prostředí
a zemědělství, oddělení státní správy lesů, myslivosti a ochrany přírody, v kanceláři č. 431,
u Ing. Jaroslava Gongola (služ. č. 139).
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Č.J.: MMFM 15536/2019
Tato vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku po dobu
15 dnů a v této lhůtě bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým
dnem vyvěšení vyhlášky na úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku se písemnost
považuje za doručenou, neboť v této lhůtě byla splněna i povinnost zveřejnění písemnosti též
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Zároveň bude tato vyhláška bezodkladně vyvěšena na úředních deskách Obecního úřadu
Dolní Domaslavice, Obecního úřadu Dolní Tošanovice, Obecního úřadu Horní Domaslavice,
Obecního úřadu Horní Tošanovice, Obecního úřadu Lučina, Obecního úřadu Soběšovice,
Obecního úřadu Třanovice, Obecního úřadu Vojkovice a Obecního úřadu Žermanice na dobu
nejméně 15 dnů a v této lhůtě bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Ve Frýdku-Místku dne 29. ledna 2019

Ing. Jaroslav Gongol
vedoucí oddělení státní správy lesů,
myslivosti a ochrany přírody
Rozdělovník
K vyvěšení na úřední desce a ke zveřejnění též způsobem umožňujícím dálkový přístup
s účinky doručení podle publikace vyhlášky na úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku
obdrží:
Magistrát města Frýdku-Místku, právní
odbor
Obecní úřad Dolní Domaslavice
Obecní úřad Dolní Tošanovice
Obecní úřad Horní Domaslavice
Obecní úřad Horní Tošanovice

Obecní úřad
Obecní úřad
Obecní úřad
Obecní úřad
Obecní úřad

Lučina
Soběšovice
Třanovice
Vojkovice
Žermanice

Vyvěšeno od ……………….…………………... do …………………………..………………
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení písemnosti a její zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
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