Č.j.:
Spis. zn.:
Vyřizuje:

MBE/36247/2016/VÝST-SaL
V Berouně dne 24.5.2016
7411/2016/VÝST
Ing. Šašková Lenka, tel.: 311 654 259, e-mail: vyst9@muberoun.cz

Žadatel:
Obec Nižbor, IČO 233641, Křivoklátská 26, 267 05 Nižbor

INFORMACE
O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
Obec Nižbor, IČO 233641, Křivoklátská 26, 267 05 Nižbor
(dále jen "žadatel") podal dne 6.5.2016 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném
územním řízení o změně využití území. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení.
Městský úřad Beroun, odbor výstavby, 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"), 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
Beroun, odbor výstavby, úřední dny Po a St 8:00 - 17:00; Út, Čt a Pá po domluvě).
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 pozemku 4/1 v k.ú. Žloukovice.
Návrh výroku:
Stavební úřad v návrhu výroku:
I.

Vydává podle § 80 a 92 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o změně využití území

pro účel
„odpočinková zóna a dětské hřiště“ jako druh pozemku sportoviště a rekreační plocha
(dále jen "účel") na pozemku parc. č. 4/1 v katastrálním území Žloukovice.
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Plošné vymezení a určení nového využití území:
stávající využití pozemku podle katastru nemovitostí ostatní plocha - jiná plocha bude změněno na
sportoviště a rekreační plocha za účelem vybudování dětského hřiště se zázemím ve východní části
pozemku mezi pozemky 4/2 a 512/1 v k.ú. Žloukovice - viz Příloha č. 1
II.

Stanoví podmínky pro nové využití pozemků:

1.

Navrhovaná změna využití území bude v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje
výkres současného stavu území s vyznačením hranic nově využívaného území a způsobu jeho
nového využívání.

Poučení:
Žadatel zajistí, aby byl návrh výroku 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.

„otisk úředního razítka“
Ing. Šašková Lenka
samostatný odborný referent

Příloha č. 1:
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Poplatek (pro žadatele):
Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů byl vyměřen správní
poplatek podle položky 17, odst. 2, písm. a) sazebníku správních poplatků ve výši poloviny sazby podle
poznámky č. 2, který činí celkem 500,- Kč slovy: pět set korun českých.
Správní poplatek zaplaťte převodem na účet: variabilní symbol 9023013214, spec.s. 167411. (č.účtu
19-0000326131/0100, k.symbol 0379). Platbu je možné provést hotově v pokladně MěÚ Beroun: PO:
8,00 - 12,00 13,00 - 16,30, ÚT: 8,00 - 11,00 12,00 - 14,00, ST: 8,00 - 12,00 13,00 - 16,30, ČT: 8,00 11,00 12,00 - 14,00.

Obdrží:
Účastníci (dodejky)
Obec Nižbor, IDDS: ppwbi4g
sídlo: Křivoklátská č.p. 26, 267 05 Nižbor
Dotčené správní úřady
AOPK ČR, Regionální pracoviště SCHKO Křivoklátsko, IDDS: ffydyjp
sídlo: Zbečno č.p. 5, 270 24 Zbečno
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e
sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, 120 00 Praha 2-Nové Město
Ostatní
Obecní úřad Nižbor, IDDS: ppwbi4g
sídlo: Křivoklátská č.p. 26, 267 05 Nižbor
Městský úřad Beroun, kancelář tajemníka, Husovo nám. č.p. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
Tento návrh výroku musí být vyvěšen po dobu 15 dnů. Námitky účastníků proti návrhu výroku
rozhodnutí lze podat písemně ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení návrhu výroku na úřední desce.
Dotčené orgány mohou nejpozději ve stejné lhůtě podat výhrady proti návrhu výroku rozhodnutí.
Pokud nebudou uplatněny výhrady nebo námitky, rozhodnutí se pokládá za vydané a následující
den po uplynutí lhůty pro uplatnění výhrad nebo námitek nabývá právní moci.

Na úřední desce MěÚ Beroun

Vyvěšeno dne………………………………

Sejmuto dne……………………………..

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

Na úřední desce OÚ Nižbor

Vyvěšeno dne………………………………

Sejmuto dne……………………………..

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

