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Miros|av Jandík, Na Hrirce 175' 439 82 Vroutek

(dá|e jen ''stavebník'') dne 8'3.2011 poda| žádost o vydání rozhodnutí o umístění a
provedení stavby: 

skhd zemědě|skfch potÍeb, Dvérce

na pozemku parc. č. 366/1 v katastrá|ním uzemí Dvérce. Uvedenfm dnem bylo
zaháieno r]zemní a stavební fízenÍ.

Stavební a vyv|astĎovací rjÍad Městského rjÍadu PodboÍany, jako stavební uiad
piísIušnf podÉ 5 ts odst. 1 písm. tt zákona c. 183/2006 sb., o rjzemním plánování a
btavebním iádr.r (staveb'ní zákon), ve znění pozdějších piedpis (dá|e jen .'stavební

zákgn.,), spoji| zemní a stavební ťízení podle $ 78 odst. .l stavebního zákona v souladu
s 5i+ti oásÍ. t zákona č,. 50a/2oo4 sb., správní Íád, ve znění pozdějších prelpist1
uďnesením pod|e s 14o odst.4 správního rádu a oznamuje podle $ 87 odst. 1 a $ 112
odst. 1 stavebního zákona zahájení spo|ečného Ěízení a současně nafizuje k projednání
žádosti veÍejné ristní jednání spojené s oh|edáním na místě na den

11. dubna 2011 (pondě|í) v 9:30 hodin

se schťrzkou oozvanÝch v malé zasedací místnosti MěÚ Podboianv íč. dverí 206).

Dotcené orgány a r]častníci íízení mohou závazná stanoviska a námitky' p9prípalg
d kazy uplatnit nejpozději pii ustním jednání, jinak.k nim nebude piihlédnuto. UČastníci
íízení mohou nah|íŽet do podk|adťr rozhodnutí (Stavební a vyv|astriovací iad
Městského 6radu Podborany, riÍednídny: Po. aSt.7,b0.16,30 hodín; Út. z,0o - 15,00
hodin; Pá. 7,00 . 14,30 hodin (čtvrtek není uiední den)).

Poučení:

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, Že podal žádost o vydání
rjzemního rozhodnutí, byla bezodk|adně poté, co bylo naiízeno veiejné ustní jednání,
vyvěšena na místě určeném stavebním r]Íadem nebo na vhodném veiejně prístupném
místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskuteěnit, a to do doby
veiejného ristn ího jednán í.
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PÍíloha pro žadatele:
poštovní poukázkave

Vedoucí Stavebního a Vyvlastnovacího uradu
Švarcovájarmila

vfši 300 l- Kc (správní pop|atek za vydání rozhodnutí).
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Zrjčastní-li se veiejného rjstního jednání více osob z|ad veiejnosti a mohlo.li by to vést
ke zmaiení rjče|u veiejného rjstního jednání, zvo|í si spoleěného zmocněnce.

Kzávaznym stanovisk m a námitkám kvěcem, okteqfch by|o rozhodnuto pii vydání
rizemního nebo regutačního p|ánu, se nepiihtizi. Úeastník rízení ve svfch námitkách
uvede skutečnosti, které zak|ádají jeho postavení jako ričastníka íízení, a d r1ody
podání námitek; k námitkám, které nesp|nují uvedené poŽadavky, se nepÍih|íží.

Úeastnrr fizení mťrŽe pod|e s 1 14 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti
projektové dokumentaci, zpťrsobu provádění a užívánÍ stavby. nebo poŽadavk m
dotčenfch orgánťr, pokud je jimi piímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo
za|oŽené srn|ouvou provést stavbu nebo opatiení nebo právo odpovídající věcnému
bÍemenu k pozemku nebo stavbě.

Pověien;f zaměstnanec stavebního rjradu je podte s 172 odst. 1 stavebního zákona
oprávněn pii plnění ko| vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím
jejich Vlastník pri zjišt'ování stavu stavby a pozemku nebo opatiování d kaz a dalších
podk|adťr pro vydání správního rozhodnutí nebo opatiení.

Stavební rjiad mťrŽe pod|e s 173 odst. 1 stavebního zákona uloŽit poiádkovou pokutu
do 50 000 Kč tomu, kdo závaŽnfm zpťrsobem ztéžuie postup v |ízení anebo plnění
rjkolťr pod|e s 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožĎuje oprávněné rední
osobě nebo osobě jí pfizvané vstup na sv j pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některf z ričastníkťr zastupovat, pred|oží jeho zástupce písemnou p|nou
moc.

Toto oznámení musí b t vyvěšeno po dobu 15 dnrj na ÚÍední a e|ektronické desce
meÚ pooboÍany a riÍední desce Městyse Nepomyšl.

Vyvěšeno dne : .......',&,...$$:..a*}1. ..... - -

Razítko, podpis orgánu, kter'f pot' rzuie vyvěšení a sejmutí oznámení.

obdrží:
Úcastníci zemního Íízení (do v|astních rukou)
Miros|av Jandík, Na Hťrrce 175,439 82 Vroutek

t x -#3- ť#t'!
Seimuto dng].......*......r ......--.. ...-r...-r

Městys NepomyšI, IDDS: hyfa9iy
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Účastníci r]zemního iízení veieinou vyh|áškou
Pozemkovf fond České republiky, zemní pracoviště Louny, |DDS: mrbaiz9
Jana Jandíková, Na H rce č.p. 175,439 82 Vroutek

Účastníci stavebního iízení
Miros|av Jandík, Na Hťrrce 175,439 82 Vroutek
Městys NepomyšI, |DDS: hyfa9jy
Pozemkorn'f fond České republiky, zemní pracoviště Louny, IDDS: mrbaiz9
Jana Jandíková, Na H rce č.p. 175,439 82 Vroutek

Dotčené oroánv státn í spráw(doporučeně)
tr,toÚ poaooiany - odbor investic a památkové péče, Mírová 615,441 17 Podboiany
veÚ pooooĚany - odbor životního prostfedí, Mírová č.p. 61 5, 441 17 PodboÍany

Vlastní


