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VEREJNA VYHLASKA
RozHoDNUTí

ÚzrMNí RozHoDNUTí

Výroková část:

Stavební Úřad Městského úřadu Podbořany, jako stavební úřad přís|ušný podle $ 13
odst. 1 písm. Íl zákona č. 183/2006 Sb., o územním p|ánování a stavebním řádu
(stavební zákon)' ve znění pozdějších předpisů (dále jen ''stavební zákon'.), v územním
řÍzení posoudi| podle $ 84 aŽ 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o
umístění stavby nebo zařizení (dá|e jen ''rozhodnutí o umístění stavby'')' kterou dne
21.4.2A10 podal

Perdix, s.r.o',|ng' Jaros|av Kostečka,Že|eč 117, 391 74 Že|eč

(dále jen '.Žadate|'')' a na záK||adě tohoto posouzení:

|. Vydává podle $ 79 a 92 stavebního zákona a $ 9 vyh|ášky Č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rízení, veřejnoprávní sm|ouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

op|ocení pozemků v rámci zemědě|ské výroby
v Dětani

(dá|e jen ''Stavba'') na pozemcích

plot č. 2 : parc.Ó. 550, 523 (p.k. 550, 546, 523, 515, 51012,50811, 505, 49612, 4B5l2),
4B112 (p.k- a15l2) v katastrá|ním Území Dětaň'

plot č. 3 : Část parc. č. 56911 (p.k. 569 a zbytek parc. Č. 569/1 aŽ k parc. Č. 710) v
katastráln ím území Dětaň.

plot č. 4 : Část parc. č. 2 a Část parc. Č. 47 {p.k.2) v katastrá|ním Území Dětaň.

Městys Nepomyšl
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část parc. Č' 668/1 {p,k.674,668, 664/1, 663' 634,
Část parc. č. 63411 (p.k. 646, část 647, 65112, 652,

plot č. 5 : parc. č. 668/5, 668/4, 662'
62413, 617 13, část 61 4l2, 610, 662),
654) v katastrá|ním Území Dětaň.

p|ot č. 6 : Část parc. Č. 1 1B (p.k. 121), Část parc. č. 79 (p.k. 123), část parc. Č. 191 (p.k.
191 , 190, 200/.1) v katastrá|ním Území Dětaň.

p|ot č. 7 : část parc. Č. 19B/1 {p.k. 22al2,23512), parc. Č. 22912 (p.k. 22aft, 22912), část
parc. č. 24911 {p.k. 22912, 22011, 20911, 231, 23511, 242, 24312, 241, 24B, 249, 233,
234, 256, 262, 257, 255, 25a, 24311' 24012, 27Bl1, 271, 263, 261), parc. č. 24912 (p.k.
24312, 24al1), část parc. č. 31612 (p'k. 296/1 ' 2g5l1, 2B2l1,27Bl1, 24012), část parc. č.
31613, část parc. Č.30413 (p.k. 270l1) v katastrálním území Dětaň.

Druh a úče| umist,ované stavby:
- op|ocení pastvin pro zemědě|skou výrobu bude neseno na dubových s|oupech

Volně zapuštěných v zemi' Mezi s|oupy bude nataŽeno běŽné uz|íkové pletivo o
výšce 2 m, zpevněné optickými dřevěnými latěmi a tyčemi. Zvnitřní strany bude
veden elektrický ohradník.

Umístění stavby na pozemku:
- p|ot č.2 : parc.Č. 550' 523 (p.k. 550, 546, 523, 51 5,51a2,50Bl1, 505, 49612,

4B5l2)' 4B112 (p.k. aB5/2) v katastrálním území Dětaň.
_ p|ot c. 3 : část parc. č. 56911 (p.k. 569 a zbytek parc. Č' 569i 1 až k parc' Č. 710) v

katastrá|n ím Území Dětaň.
- p|ot č. 4 : Část parc. č. 2 a Část parc. č. a7 @.k' 2) v katastrá|ním území Dětaň.
- p|ot Č.5 : parc. č. 668/5, 66814,662, část parc. č. 668/1 (p.k.674,668,664/1,663'

634, 62413, 61713, část 61 4l2, 610, 662), část parc. č. 63411 (p.k. 646, část 647 ,

65112' 652,654) v katastrá|ním Území Dětaň.
- p|otČ' 6:Částparc. Č. 11B (p.k. 121), Částparc. č.79 {p.k. 123), ČáStparc. Č..l91

(p.k. 191, 190, Zaal1) v katastrálním územi Dětaň.
- p|ot č. 7 : Část parc. č. 1 9Bl1 (p'k' 22012, 23512), parc. č. 22912 (p.k' 22013, 22912)'

Část parc' č. 24911 (p.k. 22912, 22011 , 2a9l1 , 231 , 23511 , 242, 24312, 241 , 248, 249'
233,234' 256, 262, 257 , 255,250' 24311 , 24al2, 27Bl1 , 271 ,263, 261 ), parc. č.
249!2 (p-k.2a3l2,24Bl1), část parc. Č. 316/2 (p.k. 29611 ,29511 ,28211 ,27Bh ,

24012), Část parc. č. 316/3, část parc. Č. 304i3 (p.k.270l1) v katastrá|ním Území
Dětaň.

Určení prostorového řešení stavby:
d|e situace 1 : 10000' která je součástí dokumentace
- p|ot c' 2 o délce 2030 m
- p|ot č. 3 o délce 660 m

- plot Č. 4 o dé|ce 410 m

- plot č. 5 o dé|ce 3.180 m

- plot č. 6 o dé|ce 600 m

- p|ot č.7 o dé|ce 2800 m

Vymezení Území dotčeného v|ivy stavby.
- XXXX
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Stanoví podmínky pro umístění stavby:

Stavba bude UmíStěna V Sou|adu s graÍickou pří|ohou rozhodnutí, která obsahuje
výkres současného stavu území v měřítku 1 :10000 se Zakreslením pozemku,
požadovaným umístěním stavby, s VyznaČením vazeb a v|ivů na oko|í, zejména
vzdáleností od hranic pozemku a Sousedních staveb.

Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít
na zřete|i zejména ochranu Života a zdravi osob nebo zvířat, ochranu životního
prostředía majetku a šetrnost k sousedství.
Veškeré škody vznik|é na cizím majetku bude investor hradit d|e p|atných předpisů.
Na stavbě musí být veden stavební deník d|e $ 157 odst. 1 stavebního zákona.
odpad ze stavby bude |ikvidován v sou|adu se zákonem c. 1B5l2001 Sb., o
odpadech' Ve Znění pozdějších předpisů'
Budou dodrŽeny podmínky ueÚ poouořany aŽp ze dne 23'6'201O:

odpadové hospodářství a ochrana ovzduší:
. Pod|e $ 16 odst. 1 písm. h) zákona o odpadech je původce odpadů

(stavebník) povinen k oznámení o záměru zapocít s uŽíváním stavby
před|oŽit dokumentaci _ dok|ady o zákonném využití nebo odstranění
stavebního odpadu (především doklady o uložení na sk|ádce nebo
předáníjiné osobě k recyklaci Či znovuvyuŽití)'

oroán statní správv |esů:

. Stavbou op|ocení nedojde k dotčení pozemků urČených k plně Íunkci |esa
ani porostŮ na nich stojících a také nedojde k omezeníve vyuŽívání těchto
pozemků nebo k jejich odnětí.

o Po ce|ou dobu trvání stavby bude zachována dostupnost pozemků
určených k plněnífunkcí |esa.

. Bude dbáno základních povinností k ochraně pozemků urČených k p|nění
Íunkcí lesa uvedených v $13 lesního zákona.

. Pozemky urČené k p|něníÍunkcí lesa nebudou vyuŽívány k parkování
vozidel, k ukládání stavebního materiálu, k uk|ádání odpadů apod.

. V případě dotčení pozemků určených k plněnífunkcí |esa budou tyto
uvedeny do náleŽitého stavu a vznik|é škody budou odstraněny příp.
uhrazeny v|astníkům v plné výši.

Budou dodrŽeny podmínky Lesů České repub|iky, S. p., Lesníspráva Žatec ze dne
18,6.2010:

. Na pozemky s právem hospodařit LČR nebude uk|ádán stavebnímateriál
ani zemina z výkopŮ.

r od pozemků s právem hospodařit LČR bude zachováno ochranné pásmo
lesa v šíři 50 {p|ot č. 2 a plot č. 5 ).

. Stavbou nedojde k dotČení pozemků s právem hospodařit LCR.

. K |esním pozemkům s právem hospodařit LČR budou zachovány veškeré
přístupové a příjezdové komunikace.

. Zah$enía ukončení stavebních prací bude oznámeno revírníkovi panu
Josef u Filipimu, Iel.:724 524 907

. V případě faremního chovu spárkaté zvěře nesouh|asíme s op|ocováním
pozemků.Souh|asné stanovisko se vztahuje pouze na Íaremní chov
hospodářských zvířat.

4.
6

7.
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e Vzh|edem ke skutečností, Že budou op|ocovány honebnípozemky
poŽadujeme' aby jako účastníci rízení byli přizváni v|astníci a uŽivatelé
uznaných honiteb, ve kterých k op|ocování pozemků dojde.

B. Po skončenístavebních prací uvede stavebník pozemky dotČené stavbou do
řádného a uŽivate|ného stavu.

9. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
1 0. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu d|e $ 1 20 odst. 1 záměr započít s uŽíváním

stavby a to nejméně 30 dnů předem.

Jelikož výše uvedený zámér d|e $ 103 odst. 1 písm. b) bod 8 stavebního zákona
nevyŽaduje dá|e stavební povo|ení ani ohÍášení,jsou v tomto rozhodnutí uvedeny
i podmínky pro provádění stavby.

Účastníci řÍzení na něŽ se vztahuie rozhodnutísprávního oroánu:
Perdix, s.r'o.,lng' Jaroslav KosteČka, Že|eč 117, 3g1 74 Že|eÓ
Marie Felt|ová, Bruse|ská B, 12a 00 Praha
Stanis|ava Truncová, Bubenečská 13 30B, 160 00 Praha 6 - BubeneČ

odůvodnění:
Dne 21 '4.2010 podal Žadate| Žádost o vydání rozhodnutí o umístěnístavby.
Stavební úřad oznámi| dne 27.5,2010 zahájení Územního řízení známým úČastníkům
řízení a dotčeným orgánům. K projednání Žádosti souČasně nařídil veřejňé ústníjednání
spojené s oh|edáním na místě na den 28.6.2010, o jehož výs|edku by| sepsán pr.ótoxot.

Na místě při ústním jednání by|o dohodnuto, že p|ot č. 1 na parc. Č.5.lB,51 7l1, ÓásI
parc. č 46912 (p.k. 492, 499, 4BB, 502, 503, 516, 504, 490, 4g1, 500, 501) V
katastrá|ním Území Dětaň nebude rea|izován.

Dá|e bylo zjištěno, Že část parc. č. 24911 (p.k.2aB a249) v katastrálním území Dětaň
- plot č.7,má nového v|astníka Pav|a Šitnánra.
Umístění stavby je v souladu se schvá|enou Územně plánovací dokumentací. Umístění
stavby vyhovuje obecným poŽadavkŮm na vvužívání Území,

Stanoviska sdě|iIi:

- MěÚ Podbořany - odbor Žívotního prostředíze dne 23'6.2010 a do protoko|u
z Ústního jednání dne 28.6.2010

- Lesy České republiky, s. p', Lesní správa Žatec ze dne 18.6.2010 a do protoko|u
z ústního jednání dne 28.6.2010

- MěÚ Podbořany - stavební Úřad - památková péče ze dne 29.6.2010

Stavební úřad zajisti| vzájemný sou|ad předloŽených závazných stanovisek dotČených
orgánŮ vyŽadovaných zv|áštními předpisy a zahrnuIje do podmínek rozhodnutí.
Stavební Úřad rozhod|, jak je uvedeno ve výroku rozhodnu|í, za použití ustanovení
právních předpisů ve výroku uvedených'
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ÚČastníci řízení - da|ší dotčené osobv:
Pave| ŠiIhánek, Správa aÚdrŽba siInic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
Dubí u Tep|ic, Pozemkový fond Ceské republiky, územní pracoviŠtě Louny, lng.
Pav|ína Dvořáková, TRYNAP TEAM Spol. S r.o., Hana Sládková, Lesy České
repub|iky, S.p.' MěStys Nepomyš|

Vypořádání s návrhy a námitkami ÚČastníků:
- ÚČastníci up|atni|i návrhy a námitky, které by|y zapracovány do tohoto rozhodnutí.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- XXX

Vypořádání s vyjádřeními úcastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podk|adům rozhodnutí nevyjádři|i.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se |ze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k,odboru
územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Usteckého kraje v Ustí nad
Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

odvolání se podává s potřebným poČtem stejnopisŮ tak, aby jeden stejnopis zůstal
správnímu orgánu a aby kaŽdý účastník dosta| jeden stejnopis' Nepodá-|i účastník
potřebný počet stejnopisů, vyhotovíje správní orgán na nák|ady ÚČastníka.

odvo|áním |ze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednot|ivý výrok nebo jeho
ved|ejší ustanovení. odvoláníjen proti odůvodnění rozhodnutíje nepřípustné.

Stavební Úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci Žadate|i,
případně obecnímu úřadu, jehoŽ Územního obvodu se umístěnístavby týká, není-|i sám
stavebním úřadem, popřípadě téŽ speciá|nímu stavebnímu úřadu'

Rozhodnutí má pod|e s 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky
rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedoš|o-|i z povahy
věci k jejich konzumaci.

Vedoucí Stavebního úřadu
Švarcová Jarmi|a

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední a e|ektronické
desce MěÚ Podbořany a úřední desce Městyse Nepomyš|.

Vyvěšeno dne:
0 2 -07- 201il Sejmuto dne: 1 g -07- 2010

Razítko, podpis ot,gánu, který potvr,zuje vyvěšenía sejmutí rozhodnutí. /̂/ .."// ,,/
Áuú{
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