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''žadatel',) podal dne

1

5.g.2a11 žádost o vydání rozhodnutí o změně
využití

parc. č. 3498 v katastrá|ním Území Nepomyšl
ffiná p|ocha}
-)
nové využití:ostatní komunikáce.-

.

Uveden m dnem bylo zahájeno rjzemn í fízení.
Stavební a vyvlastnovací tirad Městského radu
Podboiany, jako stavební rÍrad
príslušnf podle $ 13 odst. 1 písm. tl zákonae.
iaálzooo sb', o zemním plánování a
stavebním čádu (stavební.zákon), vg zněnío9.Jějsr"r'' preobisel_{d;Ě. j"' ,,stavební
zákon'')' oznamuje.pociie s sz odst' í stavebnii'o
iái*n a zaha4ení azemního ťízenía
k projednání žádosti vereiné .:.-tnil"onání
siloiená. onr"oanrm ná
il.#'..T:".narizuje

Závazná stanoviska dotcenfch orgánu,
1á1nitky rjcastníkťli.tzenía pripomínky verejnosti
musí blt up|atněny neJpozieJi pňT verejné1
.í.t"n* l"onani, jinak se k nim neprihlíží.
UčastníciťíZením3ho.y n3t.'lrzbt oo poofuaoťl rozhodnutí
(Stavební a vyvlastĎovací ťad
Městského iadu
rirední
dny:
P.o.
íši.
i,iro
- 16,30 hodin; Út. z,o0 - 15,00
|o^{borany,
hodin; Pá. 7,o0 - 14,30
nooin 1etvrtex není .:'"o"i .i"nji.

Poučení:
Úcastnici.jsou oprávněni navrhovat d kazy a
jiné návrhy po ce|ou dobu rízení
9i1it
až
do vydání rozhodnutí. Úcastníci
p1gvovyjádrii
ii,e,isvé
stanovisko.
1ají
Úcastníci
se
mohou pčed vydáním rozhodnutí uyJaorit t poánáár,m}oznoonutí,
poprípadě navrhnout
jejich doplnění.

i

Žadatel zajistí, aby.jnform?ce o jeho záměru
a o tom, že poda| žádost o vydání
zemního rozhodnutí, by|a bezodkjadně-;nté,
uvlo.n aťízenaverejné Ústní jednání,
vyvěšena na místě určenémstavebním .iiaoem"o
nedďna
verejně pčístupném
místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má
-vhodném
ia*"r
ust<utáenii, 'á to do doby

vel"ejnéhc ristn ího jecnán

í.
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častní-|ise veťejného rjstního jednání více osob zfad veĚejnosti a mohlo-|i by to vést
ke zmaiení čelu verejného tistního jednání, zvo|í si spo|eČnéhozmocněnce'

K závazn,fm stanoviskrjm a námitkám k věcem, o kterfch by|o rozhodnuto pňi vydání
zemního nebo regulačníhop|ánu, se nepiihtíží.Účastník ťízeníve svych námitkách
uvede skutečnosti, které zak|ádají jeho postavení jako častníkarízení,a dťrvody
podání námitek; k námitkám, které nesp|nují uvedené požadavky, se neprih|íŽí.

i

Pověieny zaměsinanec stavebního iiradu je podie $ 172 oEsi. stavebního zákona
oprávněn pťi plnění rikolťt vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím
jejich vlastníkťrpri zjišťovánístavu stavby a pozemku nebo opatrování dťrkazťr a dalších
podklad pro vydání správního rozhodnutí nebo opatrení.

Stavební rad mťtŽe podle $ 173 odst..t stalebního zákona uložit pol.ádkovcu pokutu
do 50 000 Kč tomu, kdo závažnfm zpťrsobem ztěŽuje postup v Ťízeníanebg plnění
.|
tikolťt podle s 172 odst. stavebního zákona tím, že znemožnuje oprávněné rirední
osobě nebo osobě jí prizvané vstup na svťrj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se něk.terÝ

moc.

z učastníkzastupov.at,

predloŽí leho zá-stupee písemnou plnou

ing- fuiííanCimr
vedsucí stavebníhc

a vy'V|astnovacíha uradu

Toto oznámení musí bft vyvěšeno po dobu 15 dn na Ěední a e|ektronické desce
mcÚ pooooÍany {3rvww.podboranv.net} a ÚÍední desce Městysu Nepomyš|.
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Razítko, podpis orgánu, kterf potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

PÍí|ghaprs stavebníka:
poštovnípoukázka na 1.0*0,*KČ'

$bdrží:
l.lx--l..{*!
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U$alitÍ| lU| t{JtJ Yla$trl l$íl ruK{JuJ
Městys N*pomyš|, lDDs: hyŤagjy
-.|*.Á.-

UČastn íci vereinou wh |áškou
Správa a ridržba silnic Ústeckého kraje, pňíspěvková organlzace, Ruská 26011g,
Pozorka, u7 a3 Dubí u Teplic 3
Petr Archman, Lipová 860/13,434 a1 Most 1

DgtČenégrqány státní správy ťdopgrucenĚ}
s15- 441 17 P*rlhnťenv
MěU Podb*t-anv - {'dL'ar Živc}tníhc prc}stl.edí. hfiírnvá Č.n
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