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Městys Nepomyšl, 439 71 Nepomyšl 82

(dále jen ''Žadate|'') poda| dne 29.6.2011 Žádost o vydání rozhodnutí o změně vyuŽití
rjzemí:

pozemek parc. č:' 2846 v katastÉ|ním zemí Nepomyš| - ostatní plocha

nové využití: trvalf travní porost.

Uveden m dnem bylo zahájeno zemní iízení.

Stavební a vyv|astnovací rjrad Městského riradu Podborany, iako stavební urad
píísIušnf pod|e $ 13 odst. 1 písm. Í| zákonač. 183/2006 sb., o uzemním p!ánování a
stavebním rádu (stavební zákon}, ve znění pozdějších predpis (dá|e jen ''stavební
zákon''), oznamuje pod|e $ 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení zemního iízení a
současně narizuje k projednání Žádosti veiejné ustní jednání spojené s ohledáním na
místě na den

15. srpna 2011 (pondě|í) v í0:30 hodin

se schťrzkou pozvanÝch v malé zasedací místnosti na MěÚ PodboÍany (č' dveií 206).

Závaznást4noviska dotčenfch orgánťr, námitky častník rízení a pripomínky verejnosti
musí bift up|atněny nejpozději pÍi veiejném rjstním jednání, jinak se k nim nepÍihlíŽí.
Účastníci rízení mohou nah|ížet do podk|adél rozhodnutí (Stavební a vyvlastĎovací rad
Městského rjiadu Podboiany, riiednídny: Po. aSt' 7,00 - 16,30 hodin; Út.7,o0.15,0o
hodin; Pá. 7,00 - 14,30 hodin (čtvrtek není urední den}}.

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat dťlkazy a činit jiné návrhy po celou dobu |ízení aŽ
do vydání"rozhoánutí' Úcastníci mají právovyjádRt v rízení své stanovisko. Účastníci se
mohou pied vydáním rozhodnutí vyiádrit k podk|adťrm rozhodnutí, poprípadě navrhnout
jejich doplnění.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, Že poda| Žádost o vydání
uzemního rozhodnutí, by|a bezodkladně poté, co bylo naiízeno verejné stní jednání,
vyvěšena na místě určeném stavebním radem nebo na vhodném veÍejně pĚístupném
místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskuteČnit, a to do doby
veiejného rjstn ího iednán í.
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Zučastní-li se verejného ustního jednání více osob zŤad verejnosti a mohlo-|i by to vést
ke zmaiení uce|u veĚejného tjstního jednání, zvo|í si spo|ečného zmocněnce.

K závaznym stanoviskťrm a námitkám k věcem, o kterych by|o rozhodnuto pri vydání
rjzemního nebo regu|ačního p!ánu, se nepÍih|íží. Účastník Íízení ve svfch námitkách
uvede skutečnosti, které zak|ádď1í jeho postavení jako ričastníka |ízení, a d vody
podání námitek; k námitkám, které nesplĎují uvedené poŽadavky, se nepiih|íží'

Pověren1i zaměstnanec stavebního radu je podle s 172 odst. 1 stavebního zákana
oprávněn pri plnění kolťt vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím
jejich v|astníkťr pri zjiŠt'ování stavu stavby a pozemku nebo opatrování dťrkazťr a da|ších
podkladťr pro vydánísprávního rozhodnutí nebo opatiení.

Stavební rjrad m že pod|e s 173 odst..l stavebního zákona uložit porádkovou pokutu
do 50 000 KČ tomu, kdo závažnfm zpťrsobem ztěžuje postup v fízení anebo plnění
rjkolťr podle s 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemoŽĎuje oprávněné rirední
osobě nebo osobě jí prizvané vstup na svťrj pozemek nebo stavbu-

Nechá-|i se něktenf z rjčastníkťr zastupovat, pred|oŽí jeho zástupce písemnou plnou
moc.

Ing. niilan Cimr
vsdoucí Stavebního

a vyvlastnovacíhg uradu

Toto oznámení musí bft vyvěšeno po dobu 15 dnŮ na Íední a e|ektronické desce
ueÚ poonoÍany {wwYg.pgďboranv'detl a r.iÍední desce Městyse Nepomyšl.

Vyvěšeng dne: lqy,&tU

Razítko, podpis orgánu, kterf potvrzuie vyvěšení a sejmutí oznámení.

obdrží:
Účastníci (do v|astních rukou}
Městys Nepomyš|, IDDS: hyÍa9jy

Dotčené oroánv státní spráw {doporučeně}
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MěU PodboÍany - odbor Životního prostÍedí' Mírová č.p. 615,441
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