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dle rozdělovníku 
  

 
  
 
Váš dopis zn. ze dne: 
č.j. : MUBN 2021079/21 
Vyřizuje: Ing. Petr Strnad 
tel: 412 589 821, e-mail: strnad@benesovnpl.cz 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

podle ustanovení § 25, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

 
kterou se oznamuje provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí v rozsahu 

likvidace rostlin křídlatky na níže uvedených pozemcích 

 
Městský úřad Benešov nad Ploučnicí, Odbor správy majetku, investic a životního prostředí, 
jako příslušný správní orgán ochrany přírody a krajiny podle § 75 odst. 1 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále též „zákon“) 
 

o z n a m u j e 
 

vlastníkům níže uvedených pozemků, že v souladu s § 68, odst. 3 a 4 zákona provede 
spolek Sdružení obcí Benešovska prostřednictvím vybraných dodavatelů likvidaci rostlin 
křídlatek (Reynoutria) v rámci projektu „Likvidace křídlatky na Benešovsku a osvětová 
činnost spojená s tímto invazním druhem“. 
 
Tabulka s pozemky, rostlinou a způsobem likvidace: viz příloha.  
 
Správní orgán provádí oznámení podle ustanovení § 25, zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, veřejnou vyhláškou, jelikož se jedná o větší množství osob a na území několika obcí. 

 
 
 
 
Ing. Petr Strnad 
Vedoucí odboru správy majetku,  
investic a životního prostředí  
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Rozdělovník: 
Obec Dobrná 
Obec Markvartice 
Obec Malá Veleň 
Obec Dolní Habartice 
Obec Horní Habartice 
Obec Františkov nad Ploučnicí 
Obec Starý Šachov 
Obec Heřmanov, obec Valkeřice 
Obec Merboltice 
Město Verneřice 
Město Benešov nad Ploučnicí 
 

Datum vyvěšení: ............................................   Datum sejmutí: …………………................  

 

………………………………….....................   ………………………………......................  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení   Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 
Razítko:       Razítko:              
 

 
V elektronické podobě      V elektronické podobě   
zveřejněno od: ………………………..…….   zveřejněno do: ……………………………  
 

 

………………………………….....................   ………………………………......................  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveř.  Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveř.  
Razítko:      Razítko:  

 
 

Žádáme MěÚ a OÚ, uvedené v rozdělovníku, o vyvěšení veřejné vyhlášky a podání zprávy o 

vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky. 

 

Příloha: seznam parcel a vlastníků 
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