
 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK 
Odbor výstavby a životního prostředí 

 
Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj 

Tel.: 371 519 711   Fax: 371 519 755   IČO: 00256986 
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz 

 
 

Váš dopis zn. ze dne Naše zn. / č.j. Vyřizuje / tel / e-mail V Nepomuku dne 

25.9.2019 MÚ/VŢP/4183/19 Veronika Kozáková 4.10.2019 

 VŢP/3567/2019 - KoV 371 519 733  

  veronika.kozakova@urad-nepomuk.cz  

 

 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 

 

Stanislav Šelmát, nar. 6.6.1953, Sedliště 52, 335 01  Nepomuk 1 

(dále jen "ţadatel") podal dne 25.9.2019 ţádost o vydání společného povolení na stavbu: 

sklad - stavební úpravy a přístavba 

na pozemku st. p. 125, parc. č. 1132 v katastrálním území Sedliště nad Úslavou. Uvedeným dnem bylo 

zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení"). 

 

Stavba obsahuje: 

- přístavba skladu historických vozidel ke stávajícímu skladu (dílny Motorsportu - funkčně propojen)  

- přístavba skladu je bez vytápění, bez přívodu vody a kanalizace, je napojen pouze na elektroinstalaci 

ze stávajícího skladu  

- stavba není určena pro veřejnost, je v areálu firmy KBS SPEDITION 

 

 Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a ţivotního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 

13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m 

stavebního zákona a současně nařizuje k projednání ţádosti veřejné ústní jednání na den 

8. listopadu 2019 (pátek) v 9:00 hodin 

se schůzkou pozvaných v kanceláři zdejšího odboru výstavby (budova B - 1. patro - č. dveří 8). Konání 

veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 

30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umoţnit kaţdému nahlédnout do podkladů pro vydání 

rozhodnutí (Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a ţivotního prostředí, úřední dny: pondělí a 

středa od 7,00 - 18,00 hodin; v jiné dny po telefonické domluvě). Ţadatel podle § 87 odst. 2 stavebního 

zákona zajistí, aby informace o ţadateli, předmětu územního řízení a veřejném ústním jednání byla 

bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání na místě: 

na oplocení pozemku parc. č. 1132 v k.ú. Sedliště nad Úslavou u vstupu do areálu  

 

Poučení: 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být 

uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíţí. K závazným stanoviskům a 

námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíţí. 

K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují poţadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíţí. 
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Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka 

řízení, a důvody podání námitek. 

Obec můţe uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, 

na kterých má být poţadovaný záměr uskutečněn, není-li sám ţadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné 

právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíţ vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 

stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich můţe být společným povolením přímo 

dotčeno, můţe uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo 

dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, můţe uplatňovat námitky 

pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehoţ ochranou se podle 

zvláštního právního předpisu zabývá. 

Účastník řízení můţe podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 

dokumentaci, způsobu provádění a uţívání stavby nebo poţadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi 

přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo zaloţené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo 

právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený 

rozsah, se nepřihlíţí. 

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění 

úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu 

stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo 

opatření. 

Stavební úřad můţe podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uloţit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, 

kdo závaţným způsobem ztěţuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního 

zákona tím, ţe znemoţňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo 

stavbu. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloţí jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předloţit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totoţnosti. 

Průkazem totoţnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němţ je uvedeno jméno a příjmení, 

datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhoţ je 

patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umoţňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad 

předkládá, jako jeho oprávněného drţitele. 

Kaţdý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téţe věci můţe za 

právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 

  

 

 

 

[otisk úředního razítka] 

Bc. Jaroslav Samek 

vedoucí odboru výstavby a ţivotního prostředí 

 

 

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umoţňující dálkový 

přístup po dobu 30 dnů. 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

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

účastníci (dodejky): 

Stanislav Šelmát, Sedliště č.p. 52, 335 01  Nepomuk 1 

Obec Sedliště, IDDS: 7trbgwa 

 sídlo: Sedliště č.p. 63, 335 01  Nepomuk 1 

  

dotčené správní úřady: 

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k 

 sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Plzeň 3-Jiţní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 

Městský úřad Nepomuk, odbor VŢP - orgán územního plánování, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 

335 01  Nepomuk 1 

 

 


