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V1froková část:

Stavební a vyv|astnovací rjrad Městského radu Podbočany, jako stavební r1rad
príslušn.fpooté $ ts odst. 1 písm. Íl zákona Č.183/2006 sb., o rjzemním plánování a
staveuním ťádu (stavební zákon}, ve znění pozdějších pÍedpisťr {dále jen ''stavební
zákon"), v rizemním Íízeníposoudi| pod|e s s4 aŽ 91 stavebního zákona Žádost
o vydání rozhodnutí o změně lryužitízemí, kterou dne 29.6.2011 poda|
Městys Nepomyšl,439 7í Nepomyšl82
(dá|e jen ''žadate|''), anazák|adě tohoto posouzení:

l.

agT stavsbního zákana a $ ls vyhlášky Č.583l20fi6 $b., s
padrobnejší upravě zemníha fízení,vsrejnoprávní smlouvy a iszemníh$ opatrení

Vydává podle $

8Ú

rszh sdnutí o změně vyuŽi tí uzemí

pozemku parc. č. 2846 v katastrálním zemí Nepomyšl

- ostatní p|ocha

pro rjčel

nové využití:trva|f travní porost
(dále jen

"

če|").

Plošné vymezení a určenínového využitízemÍ:
Změna využitípozemku parc. č. 2846 v katastrá|ním rjzemí Nepomyšl {ostatní
p|ocha) - na tnraly travní porost.
Změna využitípozemku je dle jeho skutečnéhozpťrsobu využití.

-

||. Stanoví podmínky pro

1.

nové využitípozemkú:

Navrhovaná změna využitízemí bude v souladu s graÍickou prílohou rozhodnutí,
která obsahuje vfkres současného stavu zemí v měťítkukatastrální mapy
s vyznačením hranic nově využívanéhoÚzemí a zpirsobu jeho nového využívání.
íhranice pozemkťr se neměnil.
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Ú*astníci ťízenína něŽ se vztahuje rczhcdnutí správního orgánu:
Městys Nep*myš|, 43s

71 N*pomyšl $2

odúvodnění:
Dne 29.6.2011 poda| žadatel žádost o vydání rozhodnutí o změně využitízemí pro

vfše uvedenf če|.
Stavební a vyvlastnovací rad oznámi| dne 14.7.2011 zahájení rjzemního fízení
dotčen;fm orgán m, rjcastníkťrm ťízenía verejnosti. K projednání žádosti současně
naiídil veiejné ristní jednání na den 15.8.2011, o jehoŽ vfsledku by| sepsán protokol.

Změnavyužití zemí pro qfše uvedenf riče|je v sou|adu se schválenou rjzemně
plánovací dokumentací'
Stanoviska sdě|i|i:
rueÚ Podborany - odbor životníhoprostredí dne 15.8.2011 (Stavební a
vyvlastĎovací riiad Podboiany stanovisko obdrže| dne 19.8.2011).

-

Stavební a vyvlastrlovací riÍad zajisti| vzájemnf soulad pÍedloŽenlch závaznych
stanovisek dotcenÝch orgánťr vyžadovan ch zvláštními predpisy a zahrnul je do
podmínek rozhodnutí.

Stavební a vyv|astĎovací iad rozhodl, jak je uvedeno ve vfroku rozhodnutí, za pouŽití
ustanovení právních predpisit ve vfroku uvedenfch.
Úcastníci Íízení- dalšídotčenéosoby: xxx.
Vyporádání s návrhy a námitkami rÍčastníkťt:
Úcastníci neup|atni|i návrhy a námitky.

-

Vyhodnocen í pripomínek veiejnosti

:

xxx.

Vyporádání s vyjádreními riČastníkťlk podklad m rozhodnutí:
Účastníci se k podk|adťrm rozhodnutí nevyjádrili.

-

Poučeníričastníkri:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvo|at do 15 dn ode dne jeho oznámení k odboru
rjzemního plánování a stavebního rádu Krajského riradu Ústeckého kraje v Ústí nad
Labem podáním u zdejšího správního orgánu.
odvo|ání se podává s potrebnfm počtem stejnopisťr tak, aby jeden stejnopis z stal
správnímu orgánu a aby kaŽdf rjčastníkdostal jeden stejnopis. Nepodá-li častník
potrebnf počet stejnopis , vyhotoví je správní orgán na nák|ady ricastníka.
odvoláním lze napadnout vfrokovou část rozhodnutí, jednotlivf vfrok nebo jeho
ved|ejší ustanovení. odvolání jen proti odťrvodnění rozhodnutí je nepÍípustné'

Stavební a vyvlastĎovací iad po právní moci rozhodnutí pÍedá ověĚenf situační
vfkres žadateli, prípadně zaš|e obecnímu Íadu, jehož tizemního obvodu se změna
vyuŽití rizemí tÝká, není|i sám stavebním riťadem, popiípadě téŽ speciálnímu
stavebnímu radu.
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ftazhgdnutí má podle $ 93 odst' 1 stavebníha zákana platnost 2 rsky' Podmínky
razhodnutí g změně vyuŽití zemí platí po dobu uŽívánírjzemí, nedašlo.li z povahy věci
k

jejich konzumaci.

ing.Miian Cimr
vedgucí $tavebníhg
a ťyvlastngvacího rjradu

Totg rozhodnutí musí b:ft vyvššen$ps dobu 15 dnťl na uÍednía e|ektrgnické
desce MěÚ Pod boÍany {wmxg#kpsgx-v"mwŠ} a uÍednídesse Městysu Nepomyšl.
Vyvěšens dne:

..'l.

f.

l.l.$..:'{}'$:..?$11..".

S*imuts dn*:..!.5,-fi

Razítko, podpis orgánu, kterf potvrzuje vyvěšenía sejmutí rozhodnutí.

Paplatek:

$právní paplatek pod|e zákona Č. 634/20s4 $b-, o správní*h psp|atcí*h ss nsvyměruje.

obdrži=
Uqastníci ťda vlas}ní*h.{ukou}
Městys Nep*myšl, lDDs: hyfasjy
Dstgené orgány státní sp.ravv{dcparuČeně}
tvteÚ Podborany - odbor Životního prostredí, Mírová Č.p. 615 , 441 17 Podborany
vlastní

