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Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy 
lesů podle § 48 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění (dále jen zákon o lesích) a § 

47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád) oznamuje  
 

 
 

Zahájení řízení ve věci souhlasu s dočasným odnětím a omezením PUPFL (pozemek 
určený k plnění funkce lesa) – pro akci „Novosedly – dešťová kanalizace“ 

 
 

Dne 14.06.2022, byla správnímu orgánu doručena žádost Obce Novosedly v zastoupení 
společností Modrý Projekt s.r.o., Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav (dále jen žadatel), o 

souhlas s dočasným odnětím a omezením PUPFL pro akci „Novosedly – dešťová kanalizace“ 
v kú. Novosedly na Moravě dle § 15 a 16 zákona o lesích. Realizací záměru dojde k dotčení 
pozemku pč. 6414/1 v k.ú. Novosedly na Moravě. Orgán státní správy lesů tímto oznamuje 

zahájení řízení ve věci výše uvedené žádosti. Do podkladů pro řízení je možné nahlédnout na 
Městském úřadě Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, dveře č. 317.  

 
 

Podle ustanovení § 36 odst. 1, správního řádu, jsou účastnící správního řízení oprávněni 
správnímu orgánu navrhovat důkazy a činit jiné návrhy týkající se předmětného řízení 
nejpozději do 15-ti dnů od doručení tohoto usnesení. 
 
 
 
 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: 

➢ Obec Novosedly, IČ: 00283444, zastoupená Modrý Projekt, s.r.o., IČ: 04223721 
➢ Neznámý vlastník pozemku pč. 6414/1 v k.ú. Novosedly na Moravě, doručováno 

veřejnou vyhláškou 
 
 
 

Odůvodnění: 
 

Městský úřad Mikulov, odbor životního prostředí obdržel dne 14.06.2022 žádost o 
vydání rozhodnutí ve věci souhlasu s dočasným odnětím a omezením PUPFL, pro akci 
„Novosedly dešťová kanalizace“ v kú. Novosedly na Moravě. Důvodem odnětí a omezení je 
výstavba dešťové kanalizace v obci Novosedly, podle předložené dokumentace dojde k dotčení 
PUPFL pč. 6414/1 v k.ú. Novosedly na Moravě. Po skončení výstavby kanalizace se pozemek 
vrátí ke svému původnímu účelu, tedy k plnění funkce lesa, mimo část pozemku, u kterého 
bude uplatněno omezení z důvodu ochranného pásma kanalizace. Orgán státní správy tímto 
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oznámil všem známým účastníkům řízení zahájení řízení ve výše uvedené věci a stanovil 
15denní lhůtu pro případné navrhování dalších důkazů. Jelikož vlastník dotčeného pozemku 
není znám, oznamuje správní orgán zahájení řízení také veřejnou vyhláškou. Tím není dotčeno 
právo účastníků řízení vyjádřit kdykoliv v průběhu správního řízení své stanovisko ve smyslu § 
36 odst. 2 správního řádu. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Mgr. Martin Sedliský 
odborný zaměstnanec státní správy lesů 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Účastníci řízení do vlastních rukou: 

➢ Modrý Projekt s.r.o., Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav 2 
 
Účastníci řízení veřejnou vyhláškou: 

➢ Vlastník pozemku pč. 6414/1 v k.ú. Novosedly na Moravě – neznámý vlastník 
 

S žádostí o vyvěšení na úřední desce: 
➢ Obec Novosedly, čp. 1, 691 82 Novosedly – s žádostí o vyvěšení 
➢ Město Mikulov, OOVV, Náměstí 1, 692 20 Mikulov - s žádostí o vyvěšení 

 
 
 
Vyvěšeno dne: …………………………………………… 
 
 
 
 
 
Sejmuto dne: ………………………………………………. 
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