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INFORMACE
O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
Lumír Jelínek, nar. 11.5.1988, Novákovice 11, Lomec, 339 01 Klatovy 1
(dále jen "žadatel") podal dne 23.5.2016 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném
územním řízení o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení.
Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, 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"), a jako místně příslušný stavební úřad podle §
11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje
podle § 95 odst. 3 stavebního zákona návrh výroku územního rozhodnutí. V souladu s § 95
odst. 5 stavebního zákona mohou proti návrhu podat účastníci písemně námitky a dotčené orgány
výhrady ve lhůtě
15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce.
K námitkám účastníků, kteří souhlasili s navrhovaným záměrem, se nepřihlíží, pokud se nezměnily
podklady pro jejich souhlas. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad
Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin,
pátek od 8,00 - 14,30; v jiné dny po telefonické dohodě).
Žadatel podle § 95 odst. 4 stavebního zákona zajistí, aby informace o návrhu výroku rozhodnutí,
včetně grafického vyjádření záměru, byla bezodkladně poté, co jej obdrží, vyvěšena po dobu 15 dnů
na místě: na oplocení u č.p. 11 v obci Novákovice
Návrh výroku:
Stavební úřad v návrhu výroku:
I.

Vydává podle § 79 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby
Novákovice - stavba skleníku
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 13, parc. č. 30 v katastrálním území Novákovice.
Druh a účel umisťované stavby:
Umístění stavby skleníku za účelem pěstitelské činnosti – zahradnictví
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Umístění stavby na pozemku:
Stavba skleníku bude umístěna podél jižní hranice pozemku p.č. 30 k.ú. Novákovice, ve vzdálenosti
2,0 m od hranice s pozemkem p.č. 17 a ve vzdálenosti 8,80 m od hranice s pozemkem st.p.č. 13 k.ú.
Novákovice
Stavba skleníku nebude napojena na žádné inženýrské sítě
Určení prostorového řešení stavby:
Stavba skleníku bude mí půdorysné rozměry 20,0 x 8,0 m a výšku ve hřebeni střechy 3,50 m od
betonové podezdívky; výška podezdívky bude 0,2 – 0,7 m.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
Stavbou skleníku bude dotčen pozemek p.č. 30 k.ú. Novákovice

II.
1.

2.

3.
4.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:
Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou koordinační situací v měřítku 1:500 (č.výkr. C2), která
obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebních
pozemků, požadovaným umístěním staveb, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména
vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Grafická příloha je součástí dokumentace,
kterou zpracovala Soukromá projekční kancelář Josef Černý, Máchova 714/III, 339 01 Klatovy a
autorizačním razítkem opatřil Ing. Arch. Josef Černý, autorizovaný architekt (ČKA 04012) v dubnu
2016.
Stavba skleníku bude umístěna podél jižní hranice pozemku p.č. 30 k.ú. Novákovice, ve vzdálenosti
2,0 m od hranice s pozemkem p.č. 17 a ve vzdálenosti 8,80 m od hranice s pozemkem st.p.č. 13 k.ú.
Novákovice
Stavba skleníku nebude napojena na žádné inženýrské sítě
Stavba skleníku zastavěné plochy 160 m2 vyžaduje vydání stavebního povolení

Poučení:
Žadatel zajistí, aby byl návrh výroku včetně grafického znázornění bezodkladně vyvěšen na místě
určeném stavebním úřadem. Pokud žadatel informaci nevyvěsí, stavební úřad opakuje vyvěšení
návrhu výroku rozhodnutí na úřední desce, nebo rozhodne usnesením o provedení územního řízení,
pokud mělo porušení této povinnosti žadatele za následek zkrácení práv účastníků územního řízení. V
případě, že se neprokáže opak, má se za to, že žadatel povinnost vyvěšení informace splnil.

Ing. Pavel Boublík
vedoucí odboru výstavby a územního plánování
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

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

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Lumír Jelínek, Novákovice č.p. 11, Lomec, 339 01 Klatovy 1
dotčené správní úřady
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor, IDDS: p36ab6k
Obecní úřad Lomec, IDDS: zayajde

Dále obdrží:
- Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech a po
dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)
- Obecní úřad Lomec, se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Lomci a v Novákovicích a po dobu 15
dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)
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