
Městskf unad Podboňany
Stavební tlňad

Mírová 615,441 .,l7 Fodboňany, tax 415 237 601

SP!S. ZN.: sÚlszo O3na1 O/Ku
Č..l.: 5 621212010
wŘlzulr: Kutnarová
TEL.: 415 237 539
E-MAIL: kutnarova@podborany. net

DATUM . 27.5.2010

Městys Nepomyš!

3 1. 05, 2010

VEREJNA VYHLASKA
ozNÁMENÍ

zAHÁJrruí ÚzEMNíHo Řízeruí A PozVÁruí K VEŘEJNÉMU ÚsrruÍmu JEDNÁruí

Perdix, s.r.o.' |ng. Jaros|av Kostečka, Želeč 117,3g1 74 Že|eč

(dá|e jen ''Žadatel'') podal dne 21 .4.2010 Žádost o vydání Územního rozhodnutí
o umístění stavby:

opIocení pozemkrj v rámci zemědělské vfroby
v Dětani

na pozemcích:

plot č. 1: parc. č. 51B, 51711, část parc. C. 46912 (p.k. 492,499, 488, 5a2,503, 516,
504,490, 491 ,500,501) v katastrálním uzemí Dětan.

plot č.2: parc.č. 550, 523 (p.k. 550, 546, 523, 515, 51012,508/1 , 505, 49612,48512),
4B112 (p.k. 48512) v katastrá|ním uzemí DětaĎ.

p|ot č. 3 : část parc. č. 569/1 (p.k. 569 a zbytek parc. č' 569/1 aŽ k parc. č. 710) v
katastrálním Území Dětan.

p|ot č,.4: část parc. č.2 a část parc. č,4T (p.k 2) v katastrálním Území Dětan.

plot č. 5 : parc. č. 668/5,66814,662, část parc. č. 668/1 (p.k. 674,668,66411, 663, 634,
62413,61713, část 61412, 610, 662), část parc. c.63411 (p.k. 646, část 647,65112,652,
654) v katastrá|ním Území Dětař.

plot č. 6 : část parc. c. 11B (p.k. 121), část parc. č" 79 (p.k. 123), část parc. č. 191 (p.k.
191,190, 20al1) v katastrálním Území Dětan.

p|ot č,.7 : část parc. c. 19B|1 (p.k. 22012, 23512), parc' č. 22912 (p.k. 220|3,229|2), část
parc.č.249|1(p.k.229|2,220l1,209l1,231,235l1,242,243I2,241,249,233,234,
256, 262, 257, 255, 250, 24311, 24012, 278|1, 27 1, 263, 261), parc. č. 249|2 (p.k. 24312,
24011), část parc. č. 316|2 (p.k. 296|1,29511,2B2I1,27811,24012), část parc. č. 316/3,
část parc. č. 304|3 (p.k. 27011) v katastrálním zemí Dětan.

Uvedeny7m dnem bylo zahájeno uzemní rízení.
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Stavební Úrad |Městského uradu Podborany, jako stavební urad prís|ušny pod|e $ 13

odst. 1 písm. f/ zákona č' 183/2006 Sb', o Územním plánování a stavebním rádu

(stavební zákon), ve znění pozdějších predpisťr (dá|e jen ''slavební zákon''), oznarnuje

podIe s 87 odst. ,l stavebního zákona zahájení tlzennního ťízeni a současně narizuje

i< pro;eonání Žádostl veťejné rjstní jednání spojené s ohledánínn na místě na den

28. června 2a10 (pondě|í) v 10:00 hodin

se schťrzkou pozvanych na návsi v Dětani.

Závazná stanoviska dotčenfch orgán , námitky učastníkťr YÍzenÍ a pťipomínky veÍejnosti

musí b1/t upIatněny ne;pozáo1i prT verejném ustním jednání, jinak se k nim nepÍih|íŽí.

Ú8''t.í.i rizení mohou nahlíŽet do podkladťr rozhodnutí (Stavební urad Městského

uradu Podboťany, urední dny: Po. a št' 7,0o . 16,30 hodin; Út. 7,00 . 15,00 hodin., Pá.

7,00 - 14,30 hodin (čtvrtek není urední den)).

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat dťrk azy a činit jiné návrhy po ce|ou doPY Yrzeni aŽ

do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právovyjádrit v ňízení své stanovisko. Učastníci se

mohbu pred vydáním rozhodnutí vyádrit k podk|adťrm rozhodnutí, poprípadě navrhnout

jejich dop|nění"

Žadate| zajistí, aby informace o jeho záméru a o tom , Že podal Žádost o vydání

uzemního rozhoonuti, byla bezodkladně poté, co bylo na1izeno veiejne ust{| jednání,

vyvěšena na místě určeném stavebním uradem nebo na vhodném veÍejně pĚístupném

místě u stavby nebo pozemku, na nichŽ Se má záměr uskutečnit, a to do doby

veťejného ustního jednání.

Z častní.li se veiejného tjstního jednánÍ více osob zr:ad veťejnosti a mohlo.|i by to vést

ke zmaĚení ťrčelu verejného ustního jednání, zvo|í si společného zmocněnce.

K závaznym stanoviskťrm a námitkám k věcem, o,kterych bylo rozhodnuto pri vydání

Územního nebo regulačního plánu, Se neprih|ÍŽí. Účastník Yízeni ve svych námitkách

uvede skutečnosti] které .uktaa^1, jeho postavení jako ťrčastníka Yízeni, a dťrvody

podání námitek; k námitkám, které nesp|Ďují uvedené poŽadavky, se nepŤih|íŽí.

Pověren! zaměstnanec stavebního uradu je pod|e s 172 odst. 1 stavebního zákona

oprávněn pri pr.e'i ťrkolťr vstupovat na cizí pozemky, stavby a- do staveb s vědomím

jejich v|astník pri zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatťování dťrkazťl a da|ších

pool.luoťr pro vydání správního rozhodnutí nebo opatiení.

Stavební urad mťrŽe pod|e S 173 odst. 1 stavebního zákona u|oŽit porádkovou pokutu

do 50 000 Kč tomu, kdo závaŽnym zpťrsobem ztěŽuje postup v ťízení anebo plnění

ukolťr pod|e s 172 odst. 1 stavebního zákona tím, Že znemoŽnuje oprávněné rední

osobě nebo oiobě jí prizvané vstup na svťrj pozemek nebo stavbu.

Nechá-|i se některy z učastníkťr zastupovat, pred|oŽí jeho zástupce písemnou p|nou

moc.
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Toto oznárnení rnusí bft vyvěšeno po dobu 15 dnťr na uňední a e|ektronické desce
MěÚ PodboÍany a riÍední desce Městyse NepomyšI.

Vyvěšeno dne: i.l ..T..1!1l...

Razítko, podpis orgánu, kten.i potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

PÍí|oha:. poštovní poukázka ve vfši 1000,. Kč (správní poplatek za vydání rozhodnutí)

obdrží:
Účastníci (do v|astních rukou)
PerdiX, s.r.o.,Ing. Jaroslav Kostečka, IDDS: hkbswvi
Městys Nepomyš|, lDDS: hyfa9jy

Účastníci (verejnou vyh|áškou\
Marie Feltlová, Bruselská č.p. 8, 120 00 Praha2
Stanislava Truncová, Bubenečská 13 308, 160 00 Praha 6 . Bubeneč
Pave| Šilrranek, Na VysIuní č.p. 602, 439 81 Kryry
Správa a udrŽba silnic Ústeckého kraje, príspěvková organizace, Ruská č.p. 260I13,
Pozorka, 417 03 Dubí u Tepl|c 3
Pozemkovf fond České repub|iky, Územní pracoviště Louny, lDDS: mrbaiz9
lng. Pav!ína Dvoňáková, Mladfch č.p.236|19,Z|ičín, 155 00 Praha 515
TRYNAP TEAM spol. s r.o., IDDS: f3wcmaf
Hana S|ádková, Čechova č.p. 391B, 430 01 Chomutov 1

Lesy České repub|ikY, S.p., !DDS: e8jcfsn

DotĚené orgány státní správy(doporučeně)
MěU Podborany. odbor Životního prostiedí, Mírová č.p. 615,441 17 Podborany
MěÚ Podborany. stavební rjĚad - památková péče, Mírová 615,441 17 PodboĚany

ostatní
Martin Flegl, Flemington Street c.p.2176123, N.S.W. John's Park, Austrá|ie

vlastn í
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