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podal dne 29.s.201 1 Žádcst 0 vydání uzgmníh* r*Zhodnutí s dělení

parc. ě.284511v katastrá|ním zemí Nepomyš|'
dělením vzniknou pozemky parc.č. 284513,284514,284515,284516,284517,28lt5/8'
2845i9, 28Él5na a 2845ť|1 v katastrálním uzemí Nepomyš|.
Uvedenfm dnem bylo zahájeno zemní rízení.

Stavební a vyvlastriovací rjiad Městského rjiadu Podboiany, jako stavební urad
príslušnf podle $ 13 odst. 1 písm. tÍ zákana č. 18312006 sb., o uzemním p|ánování a
stavebním Íádu (stavební zákon), ve znění pozdějších piedpisťr {dále jen ''stavební
zákon''}, oznamuje podle $ 87 odst' 1 stavebního zákona zahď1ení uzemníha Ýízenía
současně narizuje k projednání návrhu verejné ristní jednání spojené s ohledáním na
místě na den
15. srpna 2B11 {pondělí) v 10:00 hodin

se schťrzkou oozvanÝch v ma|é zasedací místnosti na MěÚ PodboÍanv (c. dveÍí206}.
Závaznástánoviska dotcenfch orgánťr, námitky rjčastníkťlÍízenía pripomínky verejnosti
musí bft up|atněny nejpozději pri veiejném rjstním jednání, jinak se k nim neprihlíŽí'
Učastnícirízenímohou nah|ížetdo podk|ad rozhodnutí (Stavební a vyvlastřovací Íad
Městského uradu Podboiany, urední dny: Po. a St. 7,00 - 16,30 hodin; Út. 7,00 - 15,00
hodin; Pá. 7,00 - 14,30 hodin {čtvrtek není rjÍední den))-

Poučení:
Úcastníci jsou oprávněni navrhovat d kazy a činit jiné návrhy po ce|ou dobu rízeníaŽ
do vydání.rozhoánutí. Účastníci mají právavyjáorit v íízenísvé stanovisko. Účastníci se

mohou pred vydáním rozhodnutí Vyjádrit k podkladťrm rozhodnutí, poprípadě navrhnout
jejich doplnění.

ŽadaIe| zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, Že poda| Žádost o vydání
rjzemního rozhodnutí, by|a bezodk|adně poté, co by|o naÍízeno veĚejné ustní jednání,
vyvěšena na místě určenémstavebním rjradem nebo na vhodném verejně prístupném
místě u stavby nebo pozemku, na nichŽ se má záměr uskutečnit, a to do doby
verejného ustního jednání.
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Zr]castníli se verejného stního jednání více osob z rad verejnosti a mohlo-|i by to vést
ke zmaiení rjcelu veiejného rjstního jednání, zvo|í si spoleÓného zmocněnce'
Pověienf zaměstnanec stavebního rjĚadu je pod|e s 172 odst. 1 stavebního zákona
oprávněn pri p|nění rjko|ťr vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím
jeiich v|astníkťrpÍi zjištbvání stavu stavby a pozemku nebo opa ování d kaz a dalších
podkIad pro vydání správního rozhodnutí nebo opatrení.
Stavební rjÍad mťrže podle $ 173 odst. 1 stavebního zákona uloŽit poÍádkovou pokutu
do 50 000 Kč tomu, kdo závaŽnfm zp sobem ztěŽuje postup v rízeníanebo p|nění
riko|ťr pod|e s 172 odst' 1 stavebního zákona tím, Že znemoŽfiuje oprávněné ňední
osobě nebo osobě jí prizvané vstup na svťrj pozemek nebo stavbu.
Nechá-|i se někter'f
moc.

z

rjčastníkrizastupovat, pred|oŽí jeho zástupce písemnou p|nou

Ing- fvlilan Cimr

v*dcucí stavebního

a vyv|astn*vacího uradu

Toto oznámení musÍ bft vyvěšeno po dobu 15 dnrj na riÍední a e|ektronické desce
a riŤední desce Městyse Nepomyšl.
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Razítko, podpis orgánu, kter.f potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

obdrŽí:
ÚčastnÍci (do vlastních rukoui
Městys Nepomyš|, IDDS: hyfa9jy

ÚčastníJeiejnou whláškou
Václav Strunc, Golovinova č.p- 1343, 432 a1 Kadati 1
Pave| Ši|hánek, Na Vfs|uní č.p. 602, 439 81 Kryry
Sedleckf kaolin a. s., IDDS: d8vfSkt
Martin Lněníček,Nepomyšl č.p.90, 43971 Nepomyš|
Mgr. Zdenka Lněníčková' Nepomyšl č.p. 90,439 71 Nepomyšl
Bc. Petr Strunz, Nepomyšl i.p.147,439 71 Nepomyšl
V|adan Strunz, Nepomyš| č.p. 51 ,43g71 Nepomyšl
Pozemkovf Íond Českérepubliky, rjzemní pracoviště Louny, |DDS: mrbaiz$
Dotčenéoroánv státní spráw {doporučeněi
- odbor životníhoprostÍedí, Mírová č.p. 615, 44.t

MěU Podborany
vlastní
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