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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výzva
k zabránění nebo omezení výskytu a šíření plevelů na
neobdělávané půdě v k.ú. Libež.
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí jako orgán věcně a místně příslušný podle
ustanovení § 61 a § 66 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, a jako orgán ochrany zemědělského půdního
fondu příslušný podle ustanovení § 15 odst. zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 73, odst. 1, zákona o rostlinolékařské
péči a o změně některých souvisejících zákonů,
upozorňuje tímto ty vlastníky pozemků v k.ú. Libež, kteří neplní své základní povinnosti,
(zejména pak vlastníky pozemků v intravilánu obce Libež) na porušování § 3 odst. a), zákona č.
326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, v kterém jsou uvedeny základní povinnosti vlastníka pozemku,
tj. zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organizmů včetně plevelů tak, aby nevznikla
škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo ohrožení zdraví lidí
nebo zvířat.
Dle § 78 odst. 2, zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, se tím majitel pozemku dopouští
přestupku, za který mu může mu být uložena pokuta.
Vzhledem k současnému stavu pozemků, které nebyly posekány a jsou porostlé nežádoucím plevelem
a buření, vyzývá orgán státní správy vlastníky těchto pozemků ke sjednání nápravy, tak aby
nebyla porušena zákonná ustanovení.
V souladu s ust. § 144 odst. 6 správního řádu se tato výzva doručuje vlastníkům pozemků podle § 27
odst. 2 správního řádu formou veřejné vyhlášky. V souladu s ustanovením § 25 odst. 1 správního řádu
se osobám neznámého pobytu nebo sídla, jakož i osobám, které nejsou známy, doručuje veřejnou
vyhláškou.

Ing. Jana Zmeškalová
vedoucí odboru ŽP
Městský úřad Vlašim
Obdrží do DS:
- OÚ Libež, Libež 53, 257 26 Divišov
OÚ Libež se tímto žádá o vyvěšení této výzvy na úřední desce obce po dobu 15-ti dnů. Potvrzené,
s datem vyvěšení a sejmutí neprodleně zašlete zpět na Odbor ŽP Městského úřadu Vlašim po
uplynutí této doby.
Úřední deska OÚ Libež.
Vyvěšeno dne:………………………..
Sejmuto dne:…………………………

razítko, podpis …………………………………

