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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Stavební práce KULE s.r.o., IČO 25242377, U nových domů II 528/3, 140 00 Praha 4-Krč
(dále jen "žadatel") podal dne 18.9.2020 žádost o vydání společného povolení na stavbu:
"Betonárna MBS 2D"
Měcholupy
na pozemku st. p. 122/1, parc. č. 892/1, 892/9 v katastrálním území Měcholupy u Blovic. Uvedeným
dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").
Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m
stavebního zákona a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den
15. prosince 2020 (úterý) v 9:00 hodin
se schůzkou pozvaných před budovou Městského úřadu Nepomuk (budova č.p. 63). Konání veřejného
ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů
předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro vydání
rozhodnutí (Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, úřední dny: pondělí a
středa od 7,00 - 18,00 hodin; v jiné dny po telefonické domluvě). Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního
zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu územního řízení a veřejném ústním jednání byla
bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání na místě:
na oplocení u vjezdu do areálu bývalého JZD.

V této souvislosti upozorňujeme, že v případě platnosti nařízení Vlády ČR či Ministerstva
zdravotnictví o omezení volného pohybu je nutné, aby byla dodržována příslušná nařízená
opatření, např. byly používány ochranné pomůcky, tj. byla zakryta ústa a nos respirátorem,
rouškou, šálou, kapesníkem nebo jinou obdobnou ochrannou pomůckou a současně byl dodržován
dostatečný odstup (cca 2m) mezi osobami. Současně upozorňujeme na doporučení Vlády ČR na
omezení osobního kontaktu zaměstnanců úřadů s dalšími osobami na nezbytně nutnou úroveň, a to
zejména preferencí kontaktu v elektronické, telefonické či jiné distanční formě před přímým
osobním kontaktem. Na konkrétní úřední hodiny, v souvislosti s výše uvedeným, je nutné se vždy
informovat telefonicky, na www.nepomuk.cz či emailem.
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Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a
námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.
Podle § 94n odst. 3 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti projednávanému
stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebnímu záměru nebo požadavkům
dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo jiné věcné právo k
pozemku nebo stavbě. Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba,
která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu,
v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního
předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání
námitek.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

[otisk úředního razítka]
Bc. Jaroslav Samek
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňující dálkový
přístup po dobu 30 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ..........................................

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne……………….. a sejmuto dne……………

Podpis oprávněné osoby a razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu.

Obdrží:
účastníci (dodejky):
Stavební práce KULE s.r.o., IDDS: 3xb4exz
sídlo: U nových domů II č.p. 528/3, 140 00 Praha 4-Krč
Zemědělská společnost Komorno, a. s., IDDS: pb4g5as
sídlo: Chocenice č.p. 146, 336 01 Blovice
Ján Džulina, Měcholupy č.p. 6, 335 51 Měcholupy u Blovic
Růžena Džulinová, Měcholupy č.p. 6, 335 51 Měcholupy u Blovic
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Obec Měcholupy, IDDS: k22a7k6
sídlo: Měcholupy č.p. 76, 335 51 Měcholupy u Blovic
Josef Sutnar, Měcholupy č.p. 7, 335 51 Měcholupy u Blovic
Anna Sutnarová, Měcholupy č.p. 7, 335 51 Měcholupy u Blovic
dotčené správní úřady:
Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a ŽP - úsek ŽP, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01
Nepomuk 1
Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - orgán územního plánování, náměstí Augustina Němejce č.p. 63,
335 01 Nepomuk 1
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

