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znnÁ.lení Územruíno Řízenín pozvÁní rc veŘe.lnÉnru ÚsrNínru leoruÁní
Městys Nepomyš|, 439 71 Nepomyš| 82
(dále ien,,Žadatel''} podal dne 11.1o'2o11 Žádost o vydání rozhodnutí ozměně vyuŽití
rjzemí:

parc. č. 17018 v katastrá|ním zemí Nepomyš| {neplodná pŮda)

ngvé využi!í:ostatní komunlkaee,
v katastrá|ním rjzemí Nepomyšl.

Uvedenym dnem byIo zahájeno zemní rízení'

Stavební a vyvlastťrovacíurad Městského Ěadu Podborany, lako stavební uiad
piís|ušnf pod|e $ 13 odst. 1 písm. tÍ zákana č,. 183l2oa6 sb., o rjzemním p|ánování a
stavebním Ěádu (stavební zákon), ve znění pozdějších pÍedpisťr {dá|e jen ''stavební
zákon'')' oznamuje podle $ 87 odst. 1 stavebního zákona zaháiení uzemního rízenía
souČasně naĚizuje k projednání Žádosti veiejné rjstní jednání spojené s ohledáním na
místě na cien

se sch zkou pozvan'Ích v ma|é zasedací místnosti na MěU Podboranv (č. dverí 206).

7t,lazná stanoviska dotcen.1lch orgán.Ů, námiťky ucasiník.ť.i iízenía piipomínky verejnosii
musí bift uplatněny nejpozději pri verejném r]stním jednání, jinak se k nim neprih|íŽí.
Učastníciťízenímohou nahlíŽet do podk|adťr rozhodnutí (Stavební a vyv|astĎovací iad
Městského riradu Podborany, rirední dny: Po. a St.7,00 - 16,30 hodin; Út. 7,00 - 15,oo
hodin; Pá.7 '00. 14,30 hodin (čtvrter není uiední den}}.

Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat d kazy a činit jiné návrhy po celou dobu rízeníaŽ
do vydání.rozhodnutí. Úcastníci maií právovyjádíit v íízenísvé stanovisko. Úcastníc! se
mohou pred vydáním rozhodnutí vyjádrit k podk|adťlm rozhodnutí, poprípadě navrhnout
jejich doplnění.

Žadate| zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, Že poda| Žádost o vydání
uzemního rozhodnutí, billa bezodkladně poié, co bi,'|o naiízeno vei.ejné Ústní jednání,
vyvěšena na místě určenémstavebním riradem nebo na vhodném verejně prístupném
místě u stavby nebo pozemku, na nichŽ se má zámér uskutečnit, a to do doby
verejného tistního jednán í.
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Zučastní-lise verejného tistního jednání více osob zŤad verejnosti a moh|o-|i by to vést
ke zmafení ucelu veÍejného tjstního jednání, zvolí si společnéhozmocněnce.

K závaznym stanoviskťrm a námitkám k věcem, o kter1fch bylo rozhodnuto pii vydání
rjzemního nebo regulačníhoptánu, se nepĚihlíŽi. Úcastník rízeníve svfch námitkách
uvede skutečnosti, které zak|ádají jeho postavení iako učastníkaÍízení,a d vody
podání námitek; k námitkám, které nespltŤují uvedené poŽadavky, se nepÍih|íží.

Pověren zaměstnanec stavebního radu je pod|e s 172 odst. 1 stavebníha zákona
oprávněn pii plnění rjko| vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím

jejich vlastníkťr pri zjištbvání stavu stavby a pozemku nebo opatrování
podklad pro vydání správního rozhodnutí nebo opatiení.

d kaz

a da|ších

Stavební rjrad m Že pod|e s 173 odst. 1 stavebního zákona u|oŽit porádkovou pokutu
do 50 000 Kč tomu, kdo závaŽn;fm zpťrsobem ztěŽuje postup v rízeníanebo p|nění
rjkol podle $ 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožĎuje oprávněné r]rední
osobě nebo osobě jí prizvané vstup na svťlj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se něktenf

moc-

z učastníkrizastupovat,

predloŽí jeho zástupce písemnou plnou
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Bazítko, podpis orgánu, ktenf pofurzuje vyvěšení a sejmutí oznámen
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pcštcvnípsukázka na 1'ÚÚil,-KČ.

obdrží:
ÚČastní*i {do vlastních. rukou}
Městys Nepamyš|, lDDs: hyfagjy
Úcastn í*i vgreinou Vyh |áškou
Pave| Bartuška, Nep*myš| Č"p. 212, 43s 71 Nep*myšl
Fiurjoii Zemáil, Nepornyši *.p.2Ž6, 439
Nepomyši
Edita Zemanová, Nepamyš| č.p. ??fi,43g71 !\I*p*myš|
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Dotcené orqánv státní spráw ídoooručeně}
- odbor životníhoprostiedí, Mírová č.p. 615,441
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