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veŘeuruÁ vYHLÁŠKA

ozNÁMENí
ZAHÁJENí Úzennníno Řízeruín pozvÁruí rc veŘEJNÉMU Úsruínnu JEDNÁNí
Povodí ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
(dá|e jen ''Žadate|''} poda| dne 15.11'2010 Žádost o vydání Územního rozhodnutí

o umístěnístavby:

Do|ánecký potok nad Nepomyšlí
na pozemku parc. č. 1g2l2, nan , 21al3, 21al4, 210l7, 25714, p. p. k. 1 90, 1 g111 , 19112,
132í1, 3415, 210, 221 ,22B, 224,225,200, 1 99, 19212' 1 94, 1 3? 175,2O1 , 2OB,2Og,
'
206,204,211 v katastrálním Území Nepomyšl.
Uvedeným dnem bylo zaha1eno územníťízení.

Stavební a vyvlastňovací úřad Městského úřadu Podbořany, jako stavební úřad
přís|ušný pod|e $ 13 odst. 1 písm. tl zákana č. 183/2006 sb., o územnímp|ánování a
stavebním řádu (stavební zákon}, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ''stavební
zákon,'), oznamuje pod|e $87 odst. 1 stavebního zákonazaha1ení územníhořízenía

souČasně nařizuje k projednání Žádosti veřejné ústníjednání na den

14. února2a11 {pondělí) v g,30 hodin
se schůzkou pozvaných v malé zasedací místnosti rrlleÚ poooořany 1. patro
(dveře č. 206}-

Závazná stanoviska dotÓených orgánů, námitky účastníků
řízení a připomínky veřejnosti
musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústnímjednání, jinak se k nim nepřih|íŽí'
Učastníciřízenímohou nah|ížetdo podkladů rozhodnutí {Stavební a vyv|astňovací úřad
Městského úřadu Podbořany, úřednídny: Po. a St.7,00 - 16,30 hodin; Út.7,00 - .15,00
hodin; Pá. 7,00 - 14,30 hodin (čtvrtek není úřední den)).
K Žádosti bude do|oŽeno:
souh|as vlastníka pozemků parc.č. 19212,21017 v k.ú. Nepomyšl (Jaros|av

-

Brázda}
souhlas VlastníkůpozemkŮ p. p. k. 221 22B, 224,225' 200 v k.ú. Nepomyšl
'
(Eduard Kraus, RůženaKrausová)

Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a Činit jiné návrhy po ce|ou dobu ťízeníaŽ
do vydání rozhodnutí. ÚČastnícimají právovyjádřit v ťízenísvé stanovisko. Účastníci se
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mohou před vydáním rozhodnutí Vyjádřit k podk|adům rozhodnutí, popřípadě navrhnout
jejich doplnění.

Žadatel Zajistí, aby inÍormace o jeho záměru a o tom, Že poda| Žádost o vydání
územníhorozhodnutí, byla bezodk|adně poté, co bylo nařízeno veřejné ústníjednání,
vyvěšena na místě určenémstavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném
místě u stavby nebo pozemku, na nichŽ se má záměr uskutečnit, a to do doby

veřejného ústníhojednání.

ZÚČastni|i se veřejného ústníhojednání více osob z rad veřejnosti a moh|o-|i by to vést
ke zmaření ÚČelu veřejného ústníhojednání, zvo|í si spo|ečného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých by|o rozhodnuto při vydání
územníhonebo regu|ačníhoplánu, se nepřih|íŽí' Účastník řízení ve svých námiikách
uvede skutečnosti, které zakláda1í jeho postavení jako účastníkarízení,a důvody
podání námitek; k námiikám, které nesp|ňují uvedené poŽadavky' se nepřihlíŽí.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je pod|e s 172 odst. 1 stavebního zákona
oprávněn při p|nění úko|ůvstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím
jejich v|astníkůpři zjišt,ování stavu stavby a pozemku nebo opatřovánídůkazůa da|ších
podk|adů pro vydání správního rozhodnutínebo opatření.
Stavební úřad můŽe pod|e s 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu
do 50 000 Kč lomu, kdo závažným způsobem ztěŽuje postup v řízeníanebo p|nění
úkolůpod|e $ 172 odst. 1 stavebního zákona tím, Že znemoŽňuje oprávněné úřední
osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-|i se někteý
moc.

z účastníkůzastupovat,

předloŽí jeho zástupce písemnou p|nou

Vedoucí Stavebního
a vyvlastňovacího Úřadu
Svarcová Jarmila

Pří|oha:
. poštovnípoukázka ve výši 1000,. KČ(správní pop|atek zavydání rozhodnutí)

Toto oznámení musí b1ýt vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřednía e|ektronické desce
(wwgw". nff.ď hryrq*y**sí} Mě U Pod bořan y a Městyse Ne po myšl.

Vyvěšeno an",-,/ď I,..1,0./1

sejmuto

dne:.

'! 4,./.. .Lo .4.1.

Razítko a podpis orgánu, ktery potvrzuje vyvěŠeníasejmutítohoto ozná
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Učastníci{do v|astních rukou)
Povodí ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
Městys Nepomyš|, IDDS: hyfa9jy
Účastníci ťveřeinou vyh|áškou)
Jaroslav Brázda, Buškovice Č.p.215,441 01 Podbořany
Pozemkouý fond Ceské repub|iky, územnípracoviště Louny, IDDS: mrbaiz9
Pave| Si|hánek, Na Výsluníč.p.602, 439 81 Kryry
Eduard Kraus, PraŽská č.p.7,439 83 Lubenec
RůženaKrausová, V Zahradách Č.p. 22aa, €8 01 Žatec 1
Povodí ohře' státní podník, IDDS:7ptt8gm
Zemědě|ská vodohospodářská správa oblast po;lodíohře se sídlem v ÚstÍ n. Labem,
pracoviŠtě Žatec, Sv. Čecha č'p. 1 128, 438 01 Žatec
ceský rybářský sVaZ, SeveroČeský územnísvaz, Střekovské nábieží č.p. 51, 400 03
Ustí nad Labem
Te|efÓnica 02 Czech Republic, a.s., DLSS Ústí nad Labem, |DDS: d79ch2h
.1

DotČenéoraánv státn í správ'v(doporuČeně}
Kraiská hygienická stanice Usteckého kraje, - Územní pracoviště Louny, IDDS: Bp3ai7n
MěU Podbořany - odbor životníhoprostředí, Mírová Č.p. 61 5, 441 17 Podbořany
MěU Podbořany - odbor investic a památkové péče,Mírová 615, 441 17 Podbořany

ostatní
VUSS Praha, IDDS: hjyaavk
vlastní

