
Podněty k novému územnímu plánu Nepomuk: 

1. Stanislava Mikšovská, Vojanova 11, 318 12 Plzeň – podnět na změnu využití pozemku parc.č. 314/1 

v kat.ú. Dvorec na stavbu rodinného domu  

 

2. Vendulka Vohrnová, U Sokolovny 561, 335 01 Nepomuk – podnět na změnu využití pozemku par.č. 

628/8 v kat.ú. Nepomuk na stavbu rodinného domu  

 

3. Jiří Macourek, Polní 713, 336 01 Blovice – podnět na začlenění pozemku parc.č. 1209/3 v kat.ú. 

Nepomuk pro výstavbu rekreačního domku  

 

4. František Flachs, Karafiátova 30, Plzeň  - podnět na začlenění pozemku parc.č. 566/23 v kat.ú. 

Nepomuk do zastavěného území s využitím na rodinné domy popřípadě lehký průmysl  

 

5. Josef Dvořák, Swalmenská 508, 335 01 Nepomuk – podnět na zařazení pozemku parc.č. 381/5 v kat.ú. 

Nepomuk k rekreačním účelům  

 

6. Ladislav Kincl, Na Vinici 455, 335 01 Nepomuk – podnět na změnu využití pozemků parc.č. 223/1 a 

223/12 v kat.ú. Nepomuk pro stavbu rodinného domu  

 

7.  Jaroslav Somolík, Ke Dvorům 3 – Dvorec, 335 03 Nepomuk 3 – podnět  na zařazení pozemku parc.č. 72 

v kat.ú. Dvorec pro stavbu rodinného domu (plocha pro bydlení)  

 

8. Jiří Větrovec, Lesní 495, 335 01 Nepomuk – podnět na  využití pozemku parc.č. 394/14 a části lokality 

V Korýtkách v kat.ú. Nepomuk jako plochy pro bydlení v rodinný domech  

 

9. Josef Baštář, Tojická 8 – Dvorec, 335 03 Nepomuk 3 –   parc.č. 409/1, 409/2, 409/3 v kat.ú. Dvorec – 

parcely jsou vedeny jako ovocný sad a ostatní plocha a je přes ně namalována cesta jako spojka hlavní 

silnice I/20 a průmyslové zóny ve Dvorci pod závorami – žádost o vymazání záměru cesty   

 

10. Helena Krochotová, Třebčice 36, 335 01 Nepomuk – podnět na zařazení pozemku parc.č. 418/1 v kat.ú. 

Dvorec  do zastavitelného území  

 

11. Jindřich Martínek, U Sokolovny 557, 335 01 Nepomuk – podnět na  zařazení pozemku parc.č. 419 

v kat.ú. Dvorec do zastavitelného území  

 

12.  Hana Tymlová a Radek Tyml, Družstevní 482, 335 01 Nepomuk – podnět  na zařazení pozemku parc.č. 

394/8 v kat.ú. Nepomuk do zastavitelného území pro stavbu rodinného domu 

 

13. Josef Picka, Rabštejnská 17, Plzeň -  podnět  na zrušení přeložky komunikace na Dvorec na pozemcích 

parc.č. 346/33, 325/73, 367 v kat.ú. Nepomuk  

 

14. Radoslav a Petra Šaškovi, Na Vinici 555, 335 01 Nepomuk  - podnět na využití pozemků parc.č. 394/19, 

394/20 v kat.ú. Nepomuk jako stavební parcely pro stavbu rodinného domu  

 

15. Kuvag CR, spol. s r.o., Nádražní 489,  335 01 Nepomuk – podnět na zachování  pozemků č.parc. 310/1 a 

310/2 v k.ú. Nepomuk dle stávajícího ÚP a změny č. 5 ÚP jako výrobní areál  v území výrobním – 

výrobní haly, administrativní budovy, skladovací haly a areálové komunikace   

 



16. Šumavský Angus, s.r.o., Soběsuky 9, 335 01 Nepomuk – podnět na obnovu osady Silov – část pozemků 

č.parc. 1259/18, 1259/19 v k.ú. Nepomuk využít pro výstavbu zemědělské usedlosti s živočišnou 

výrobou,  pro agroturistiku s výstavbou  penzionu 

 

 

 

 

 

 


