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Mírová 615, 441 17 Podbořany

Odbor : majetkoprávní a živnostenský
vyřizuje: Ing. Dana Růžičková, telefon:
e-mail:

Podbořany
Číslo jednací

Vaše značka
Přílohy:
Kopie:

,

úřa%dO//Öá

12. ledna 2016
práv. 31/2016

Odpověď na dotaz dle Zákona č. 106/1999 Sb. 0 svobodném přístupu
k informacím
Vážený pane

,

k Vaší žádosti o poskytnutí informace podle Zákona č. 106/1999 Sb. Ve Znění pozdějších

předpisů, O Svobodném přístupu k informacím o nakládání pozemkové parcely č. 1280 - Zahrada,
o výměře 279 m2 v k.ú. Podbořany Vám Sděluji, že Město Podbořany tento pozemek nikdy

nevlastnilo a proto s ním ani nemohlo nijak nakládat. Pozemek je ve vlastnictví fyzických Osob.
S pozdravem

In'g. Dana Růžičková

vedouci maj etkoprávního odboru
a živnostenského úřadu

Městský úřad Podbořany, Mírová 615, 441 17 Podbořany
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Mírová 615

441 17 PODBOŘANY

X. 4. i 016

V Podbořanech dne .......................

Žádost 0 poskytnutí informace podle zákona č. 106! 1999 Sb... 0 svobodném přístupu k
informacím.

Jakým způsobem nakládalo Město Podbořany S pozemkem č. 1280 Zahrada, o výměře 279
m2 V k.ú. Podbořany?
1. Od kdy tento pozemek Město Podbořany vlastnilo'?

2. Kdy a proč Město Podbořany O tento pozemek přišlo.z

3. Pronajímalo Město Podbořany tento pozemek? Kdo měl tento pozemek Od Města
Podbořany naposledy pronajatý a Za jakým účelem? Kdy a proč došlo k ukončení

nájemní Smlouvy? Případně dále Žádám o kopii nájemní Smlouvy, nebo kopii o
protokolu v jakém Stavu byl pozemek Od nájemce převzat.

Odpověď na požadovanou informaci Žádám zaslat na adresu.
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V Podbořanech dneÁp'Ťí'ý/XČ/

Žádost o poskytnutí informace podle Zákona č. 106/1999 Sb.. 0 Svobodném přístupu k
informacím.

Na Základě protokolu Z místního ohledání ve věci, vybudování Zpevněne' plochy, p.č. 1259 a
1280 v k.ú. Podbořany Ze dne 8.11. 2011 jsem Se rozhodl, Že vás budu konfrontovat Se

Sděleninú č.j. SÚ/2013/11288/Bn a č.j. SÚ/201134858/Bn.

V protokolu se píše, Že Se zde nacházíčerné Stavby- skleník velikosti cca 6x3 m, podsklepená
patrová chata O rozměrech 5x5 m, asi hnojiště- vyzděné- 3x2 m, Zbytky dalších betonových

staveb. Dále Se Zde píše, Že projednat Se SÚ další postup.Podotýkám, Že se jedná o dva

pozemky a popisované černé Stavby 8.11. 2011, Zde být nemohli, protože terénní úpravy již
byly provedeny.
Žádám o Stanovisko, zda OŽP Podbořany projednal další postup Se Stavebním úřadem

Podbořany a zda bylo s majiteli pozemků Zahájeno Správní řízení ohledně černých staveb

popsaných v protokolu Z místního ohledání věci, vybudování zpevněné plochy, p.č. 1259 a
1280 V k.ú. Podbořany. Kopii Se Správního řízení Žádám Zaslat na adresu. Případně, proč Se
tomu nestalo?
Žádám o Stanovisko k: Stížnost na postup Městského úřadu Podbořany - sdělení č.j.
3553/ZPS/2013/ST-156, kde Se píše ( výsledek konzultace Se Stavebním úřadem ), Že v
případě uvedených pozemků Se jedná o Součást Zastavěného stavebního pozemku ve Smyslu §
2 Odst. l píSm. c) zákona'č. 183/2006 Sb. o územním plánování a Stavebního řádu (stavební

zákon). Podotýkám, Že Se se jedná o dva pozemky druh zahrada, kde se nenachází Žádná

Stavba. Na pozemku č. 1280 ve Skutečnosti nikdy nebyla Žádná stavba ani černá!

Současná Škála účelových kategorií pozemků a jejich charakteristika

Z ustanovení § 2 odst. 3 katastrálního Zákona vyplývá, že Se pozemky pro účely evidování v
katastru nemovitostí člení podle druhu na:
- omou půdu
- chmelnice
- vinice
- zahrady
- Ovocné Sady
- trvalé travní porosty
- lesní pozemky

i
l

(O

'l

- Vodní plochy
- Zastavěné plochy a nádvoří
- ostatní plochy
Zahrada
a) pozemek, na němž Se trvale a převážně pěstuje Zelenina, květiny a jiné zahradní
plodiny, Zpravidla pro vlastní potřebu,
b) pozemek souvisle osázený ovocnými Stromy nebo ovocnými keři až do výměry
0,25 ha, které Zpravidla tvoří Souvislý celek S obytnými a hospodářskými budovami.
Stavební parcela: pozemek evidovaný V druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří.
§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a Stavebního řádu (
stavební zákon )
c) Zastavěným Stavebním pozemkem pozemek evidovaný V katastru
nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely Zpravidla
pod společným oplocením, tvořící Souvislý celek S obytnými a
hospodářskými budovami,
Smišená výrobní plocha určuje co tam může být. Může Zde být vystavěna nerušící výroba lehký průmysl, řemeslné dílny, sklady a Skladovací plochy do 5 000 m2, podnikatelská
činnost, Stavby pro maloobchod, čerpací Stanice pohonných hmot, odstavná a parkovací stání
atd.

Odpověď na požadovanou informaci žádám zaslat na adresu.
Přílohy:
1. Sdělení (Stavební úřad Podbořany) č.j.: SÚ/201134858/Bn. 1. Strana (kopie).

2. Věc: Sdělení k žádosti o informaci (Stavební úřad Podbořany) č.j.: SÚ/2013/11288/Bn.

l Strana (kopie).
3. Žádost o informaci ze dne 27.6. 2013 (na Stavební úřad Podbořany). l Strana (kopie).
4. Podnět k provedení kontrolní prohlídky ze dne 11.10. 2011 (na Stavební úřad
Podbořany).
5. Stížnost na postup Městského úřadu Podbořany - Sdělení (Krajský úřad Ústeckého
kraje). 4 strany (kopie).
6. Výpis Z katastru nemovitostí prokazující Stav evidovaný k datu 16.4. 2013. 2 strany
(kopie).

S pozdravem

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

odbor životního prostředí a zemědělství
Datum:
JID:
Jednací číslo:
E-mail/linka:

6.11.2013
151042/2013/KUUK
3553/ZPZ/2013/ST-156

/

Stížnost na postup Městského úřadu Podbořany
sdělení

žádost pana
Dne 25.9.2013 byla Krajskému úřadu Ústeckého kraje doručena
Městského úřadu
postupu
prošetřeni
o
, bytem
pozemku
nevynětí
za
Podbořany. odboru životního prostředí ve věci podnětu udělení pokuty
pod ochranou Zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF).
odbor životního prostředí a
Na základě podané stížnosti si Krajský úřad Ústeckého kraje,
spisový materiál týkající
Zemědělství dne 30.9.2013 od Městského úřadu Podbořany vyžádal
se vyřízení výše uvedené věci.
spis, Ze kterého vyplývá
Dne 10.10. 2013 byl na Krajský úřad Ústeckého kraje doručen
následující:
zaslal Krajskému úřadu Ústeckého kraje podnět Ze dne 30.4.2013
Pan
1259 a 1280 k.ú. Podbořany,
k prošetření O provedení terénních úprav na pozemcích p.č.
tj. jedná Se o pozemky pod
které jsou dle katastru nemovitostí v druhu pozemku Zahrada,
byly na podzim roku 2011
ochranou Zemědělského půdního fondu. Dle uvedeného podnětu
byly pozemky odřıaty ze
provedeny na výše uvedených pozemcích terénní úpravy, aniž by
vybagrovat a odvézt vrchní
ZPF. Dle podnětu nechali majitelé pozemků do hloubky 30~40 cm
ujezdili nákladním autem
půdu. Do spodní vrstvy navezli cihly a kamení a do horní vrstvy
na Městský úřad
11.10.2011
dne
podal
uvádí, že
štěrk. Dále v podnětu pan
s dotazem.
prohlídky
kontrolní
Podbořany, stavební a vyvlastñovaci úřad podnět k provedení
Městského
i
odpověd'
zde
Zda byly provedeny v souladu se stavebním zákonem. A cituje
3.11.2011, ve které bylo
úřadu Podbořany, stavebního a vyvlastňovacího úřadu Ze dne
úřadu oznámil v Zákonné
uvedeno, že vlastník uvedených pozemku svůj záměr stavebnímu
výše uvedený
zemědělství
a'
prostředí
lhůtě. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního
k
dalšímu řízení
Podbořany
podnět postoupil usnesením Ze dne 16.5.2013 Městskému úřadu
dne
postoupení
toto
obdržel
Z důvodu vlastní věcné nepříslušnosti. Městský úřad Podbořany
20.5.2013.
Na tento postoupený podnět pana

Ze dne 30.4.2013 reagoval Městský úřad

22.5.2013 ve kterém uvedl, že
Podbořany. odbor životního prostředí sdělením Ze dne

k tomu, že se oba pozemky
Zamyšlená terénní úprava byla odborem projednána a vzhledem
souhlasu dle § 9 odst. 2
nachází v zastavěněm území, jedná se o případ, kdy není potřeba
(dále jen Zákon).
Zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně Zemědělského půdního fondu
(dále též stěžovatel) stížnost na
Dopisem Ze dne 17.6.2013 podal pan
odpověď Městského
vyřízení podnětu ze dne 30.4.2013. V úvodu Stížnosti cituje stěžovatel
Dále stěžovatel uvádí, že
úřadu Podbořany, odboru životního prostředí Ze dne 22.5.2013.
životního prostředí, že
nemůže souhlasit se sdělením Městského úřadu Podbořany, odboru
pokud budou splněny
ZPF
Ze
pro předmětnou akci není třeba souhlasu sodnětírn půdy
E-ma'ıl: urad@kr-ustecky.cz
Tel.: +420 475 657 111, Fax: +-420 475 200 245, Url: Www.kr-ustecky.cz,

as., Č. L'ı. 882733379/0800
lČ: 70892156, DlC: CZ70892156, Bankovní spojení: Ceská spořitelna,

podmínky § 9 Odst. 2 Zákona. Stěžovatel dále vytknul, že vzhledem k obsažnosti § 9 odst. 2
Zákona měl byt uveden i konkrétní bod, dle kterého není třeba souhlasu S odnětím Ze ZPF. A
dále, Že měl Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí ve své Odpovědi uvést
k jakým pozemkům se vyjadřuje (identifikovat je dle čísla pozemků a katastrálního území).
Na výše uvedenou stížnost reagoval Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí
sdělením ke Stížnosti Ze dne 21.6.2013, ve kterém opětovně sdělil, že Zamýšlená úprava
byla odborem projednána. Dále byla doplněna informace, že oba pozemky p.č. 1259 a 1280
k.ú. Podbořany se dle platné územně plánovací dokumentace nachází v Zastavěném území
a jsou v ploše SV - smíšené výrobní plochy. Dále bylo upřesněno, že se jedná o případ, kdy
není potřeba souhlasu k odnětí půdy ze ZPF jelikož se jedná o případ dle § 9 odst. 2 písm. a)
bodu 1 Zákona. Dále bylo ve sdělení ke stížnosti uvedeno, Že Zastavěným stavebním
pozemkem se dle zákona rozumí pozemek na kterém je stavba, v Závorce uveden pozemek

p.č. 1281/1 k.ú. Podbořany, a další pozemkové parcely, v Závorce uvedeny p.č. 1259 a 1280
k.ú. Podbořany, Zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý celek bez ohledu na to
jestli mají vlastní číslo a o jaký druh pozemku se jedná.
A dále byla uvedena informace, že to Zda vlastník pozemku si nechá na Základě jednání
s Městským úřadem Podbořany, odborem životního prostředí změnit druh pozemku i na
katastru nemovitostí je pouze na jeho uvážení, stím že toto není danou povinností Ze
Zákona.

Dne 22.7.2013 podal pan
podnět k udělení pokuty Za nevynětí pozemku
pod ochranou ZPF. Vtomto podnětu uvádí, že nadále trvá na prošetření dané věci. Dále že
nesouhlasí stím, že se v daném případě jedná 0 o situaci dle § 9 odst. 2 písm. a) bod 1.

Zákona. Dle jeho názoru se uvedené ustanovení vztahuje na situace, kdy na nějaké parcele

již stavba stojí a Zbytek pozemku je prázdný. Dále uvádí, že na pozemcích p.č. 1259 a 1280
k.ú. Podbořany došlo ke skrytí půdy asi do. hloubky 30 cm a byla nahrazena kamením,
štěrkem s příměsí asfaltu a štěrkem, a že Zde .nestojí Žádná stavba.
Na výše uvedený podnět o udělení pokuty ze dne 22.7.2013 reagoval Městský úřad
Podbořany, odbor životního prostředí sdělením Ze dne 31.7.2013, ve kterém se odkazuje na
sdělení, které již k předmětné věci vydal a Zároveň upozornil, že v předmětné věci již nebude
činit žádné další kroky.
Dopísem ze dne 13.8.2013 podal pan
stížnost kodpovědi na podnět
k udělení pokuty Za nevynětí pozemku pod ochranou ZPF Ze dne 31.7.2013. V této stížnosti
uvádí, že musí opakovaně trvat na odpovědi o prošetření provedení terénních úprav na

pozemcích sochranou ZPF. A› to Zdůvodu nesouhlasu se sdělením Městského úřadu

Podbořany, odboru životního prostředí, že souhlasu orgánu ochrany ZPF není vdaném
případě třeba, jelikož se jedná o případ dle § 9 odst. 2 písm. a) bod 1 Zákona. Dle jeho
názoru se ustanovení § 9 odst. 2 písm. a) bod 1 Zákona týká pouze parcel, na kterých již
stojí stavba a Zbytek pozemku je prázdný, kdežto na pozemcích p.č. 1259 a 1280 k.ú.
Podbořany žádná stavba nestojí.
Na tuto stížnost reagoval Městský úřad Podbořany dopisem Ze dne 26.8.2013, ve kterém
stěžovatele vyrozuměl, že jeho další opakovaná stížnost byla vZákonem stanovené lhůtě
vyřízena, a to odložením, nebot' nebyl shledán důvod k opatření správního úřadu. Městský
úřad Podbořany uvedl, že již předchozí stížnost byla řádně vyřízena a Záležitost vysvětlena.
Stěžovatel neuvedl žádné nové skutečnosti, správnímu úřadu do té doby neznámé, které by
měly podstatný vliv na Způsob vyřízení této Stížnosti. Dále upozornil, že stejně budou
vyřizovány další stížnosti v dané věci, které se budou dožadovat stejného cíle bez uvedení
nových skutečností, správnímu úřadu neznámé, které by měly Zásadní význam pro Změnu
Způsobu vyřízení předchozích stížností.

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 657 111, Fax: +420 475 200 245, Url: www.kr-ustecky.cz. E-mail: urad@kr-ustecky.cz
lČ: 70892156, DIC: CZ70892156, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 882733379/0800
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Dále Z vyjádření k průběhu řízení Městského úřadu Podbořany, odboru životního prostředí,
který byl Zaslán spolu se Spisem dne 9.9.2013 Zdejšímu úřadu vyplývá, že Městský úřad
Podbořany obdržel ústní žádost
jako spoluvlastníka pozemků p.č. 1259
a 1280 k.ú. Podbořany o vyjádření k zamýšlené úpravě těchto pozemků. Na Základě Žádosti
proběhlo dne 8.11.2011 místní šetření, Z něhož byl sepsán protokol. Z protokolu vyplývá, Že
ačkoli se jedná dle katastru nemovitostí o pozemky v druhu pozemků zahrada, ve
skutečnosti se zde nacházely černé stavby (skleník velikosti cca 6x3 m, podsklepená patrová
chata o rozměrech 5x5 m, vyzděné hnojiště 3x2 m, zbytky dalších betonových staveb, černá
skládka komunálního odpadu) a pozemky byly zvětší části zarostlé náletovými dřevinami.
Dále bylo vprotokolu uvedeno, Že se na předmětných pozemcích nachází pouze malé
zbytky Zeminy, které kvalitou neodpovídají ornici. Na základě zjištěného stavu orgán ochrany
ZPF Městského úřadu Podbořany do protokolu konstatoval, že se nejedná o pozemek
s ornicí a o dalším postupu, že bude jednáno se stavebním úřadem. V návaznosti na toto byl
Zjištěný stav konzultován se stavebním úřadem (pouze ústně bez protokolu), který uvedl, že
v tomto případě nebude vedeno žádné řízení dle stavebního Zákona a tato Změna se pouze
ohlásí. Dále byla věc projednána s vlastníkem pozemků z hlediska zájmů ochrany ZPF, kdy
Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí posoudil, Že nebude vedeno Žádné
řízení dle Zákona o ochraně ZPF nebot' se jedná o případ dle § 9 odst. 2 písm. a) bod 1

Zákona.

Výsledek prošetřerıi vyřízení Stížnosti pana

Městským úřadem Podbořany,

odborem životního prostředí ve věci podnětu udělení pokuty Za nevvnětí pozemků pod
Ochranou zemědělského půdního fondu:

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný orgán
ochrany Zemědělského půdního fondu dle § 13 zákona a dále jako příslušný správní orgán
dle § 178 odst. 1 Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve Znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“) přešetřil vyřízení shora uvedených stížností pana
Městským úřadem Podbořany v souladu S ust. § 175 odst. 7 správního řádu se závěrem, že
Městský úřad Podbořany v předmětné věci postupoval procesně a věcně bez Zásadních
pochybení.
Krajský úřad vycházel při přešetření vyřízení stížností Z těchto skutečností:
Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí posoudil stav provedených terénních
úprav na pozemcích p.č. 1259 a 1280 k.ú. Podbořany tak, Že se jedná o případ kdy není
třeba souhlasu kodnětí ze ZPF podle § 9 odst. 2 písm. a) bod 1. zákona, tj. není třeba
souhlasu orgánu ochrany Zemědělského půdního fondu k jinému než Zemědělskému účelu
využití pozemků náležejících do Zemědělského půdního fondu, které jsou nezastavěnou
plochou zastavěných stavebních pozemků. Z vyjádření k průběhu řízení, které Městský úřad
Podbořany, odbor životního prostředí zaslal spolu se spisem týkajícím se vyřízení podnětů a
stížností pana
vyplývá, že Městský úřad Podbořany, odbor životního
prostředí konzultoval předmětný případ s Městským úřadem Podbořany, stavebním úřadem,
avšak Ztéto konzultace si nezajistil záznam. Výsledkem konzultace bylo, Že vpřípadě
uvedených pozemků Se jedná o součást zastavěného stavebního pozemku ve smyslu § 2
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
Zákon). Kvěci dále Městský úřad Podbořany, odbor Životního prostředí uvedl ve svém
sdělení ke stížnosti Ze dne 21.6.2013, že podle platného územního plánu Podbořany se
pozemky p.č. 1259 a 1280 k.ú. Podbořany nacházejí V Zastavěném území a to v ploše se
způsobem využití smíšené výrobní plochy. Platný územní plán Podbořany je veřejně
přístupný na oficiálních webových stránkách města Podbořany.
Ke Zhodnocení všech podstatných okolností nutných k vyřízení jednotlivých podnětů pana
zajistil Městský úřad Podbořany nutné důkazní prostředky. V řízení provedl
místní šetření na předmětných pozemcích, dále komunikoval s místně příslušným stavebním
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
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úřadem ohledně posouzení zjištěného stavu na předmětných pozemcích dle Stavebního

Zákona, které jsou Zcela nezbytné pro posouzení případného porušení zákona ve smyslu
odnětí půdy ze zemědělského půdního fond'u bez Souhlasu dle § 9 Zákona (fakticky
provedení skrývky půdy na pozemcích náležejících do Zemědělského půdního fondu bez
uvedeného souhlasu), respektive k posouzení Zda na Zjištěné skutečnosti v rámci daného
případu je možné táhnout ustanovení § 9 odst. 2 Zákona. Ve formálním pochybení
spočívajícím vnezajištění písemného vyjádření stavebního úřadu k věci nebyl shledán
Městským
předpoklad ke Změně výsledků prošetření opakovaných podnětů pana
úřadem Podbořany. Zároveň je nutné konstatovat, že při vyřízení“ podnětů nebyly Městským
úřadem Podbořany, odborem životního prostředí porušeny Zásady činnosti správního orgánu
vymezené v § 2 až § 8 správního řádu, včetně procesních lhůt.
Na Základě výše uvedených věcných skutečností lze závěrem konstatovat, Že z pohledu
ochrany zemědělského půdního fondu je nutné na předmětné pozemky p.č. 1259 a 1280 v
k.ú. Podbořany nahlížet jako na pozemky (Zemědělskou půdu), na které se vztahuje výjimka
vymezená v § 9 odst. 2 písm. a) bod 1 Zákona, tj. k odnětí půdy Ze zemědělského půdního
fondu (v daném případě se jedná o výše uvedené pozemky) pro nezemědělské účely není
třeba souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 Zákona. Za popsané
situace je možné nakládat s předmětnými pozemky Z hlediska jejich nezemědělského využití
ve vztahu k ochraně Zemědělského půdního fondu bez omezení, pouze Za dodržení
obecných Zásad ochrany zemědělského půdního fondu dle § 4 a § 8 Zákona, tj. povolení
využití pozemků, než k jakému by měly být využity v souladu s evidencí katastru nemovitostí,
se řídí jinými Zvláštními právními předpisy (např. stavební Zákon).

Rozdělovník:
Doručí se.

,
Městský úřad Podbořany, k rukám tajemníka, Mírová 615,441 17 Podbořany + spis
Na vědomí:

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kontroly

Krajský úřad Ústeckého kraje, kancelář ředitele

vlastní

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
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Město Podbořany

Mírová 615, 441 01 Podbořany
Stavební a vyvlastňovací úřad

=

vyřizuje: BínováI telefon: 415 237 593,
e-mail: binova@podborany.net

Podbořany 3.1 1.2011

Vaše č.j.:

č.j.:

Přílohy:
Kopie:

súızo11ıs4858/Bn

0
0

SDĚLENÍ
Vážený pane
na Základě vzneseného podnětu k prošetření terénních úprav pozemků parc.č. 1259,
1280, 1258/1 v k.ú. Podbořany Vám sdělujeme, Že vlastník těchto pozemků svůj
Záměr Stavebnímu úřadu oznámil v Zákonné lhůtě.
S pozdravem

lng. Milan

vedoucí St ębního

Městský úřad Podbořany, Mírová 615I 441 17 Podbořany
l 415 237 500 Q 415 237 601 57 info@podborany.net (D http://www.podborany.net
IČO: 00265365, bankovní spojení KB Podbořany 19-625-481/0100
návštěvní dny: pondělí a středa
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Stavební úřad

Mírová 615

441 01 PODBOŘANY
V Podbořanech 11.10. 2011
Podnět k provedení kontrolní prohlídky.
Požaduji přezkoumání terénních úprav na pozemcích č. 1259
~
Zahrada, o výměře 279 m2
zahrada, O výměře 269 m2, č. 1280
ostatní plocha, o výměře
a částečně na pozemku č. 1258/1
691 m2 v k. ú. Podbořany, zda byly provedeny v souladu se
Stavebním Zákonem.

Žádám o odpověď v Zákonné lhůtě.
š

vÝPIS z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovány k datu 16.04.2013 13:15:0Ä

Vyhotoveno dálkovým přístupem do katastru nemovitostí pro účet Ověření
Z informačního systému veřejné správy
výstıgau
ve smyslu § 9 Zák. č. 365/2000 Sb., ve znění pozd
tších předpisů.
Okres:

ıt.území:

CZ0424 Louny

Obec:

723231 Podbořany

List vlastnictví:

566616 Podbořany
1498

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
Vlastník, jiný oprávněný

Identifikátor

Podíl

Vlastnické právo

1/2
1/2

čÁSTEČNÝ VÝPIS
Nemovitosti
Pozemky

Parcela
1280

Výměra[m2] Druh pozemku

Způsob využití

279 zahrada

Způsob ochrany
zemědělský půdní

fond

Z:

Jiná práva - Bez zápisu
Jmezení vlastnického práva - Bez zápisu
Jiné zápisy - Bez zápisu
Nabývací tituly a jiné podklady Zápisu

stina
Kupní smlouva V11 1062/2000 ze dne 11.9.2000, právní účinky vkladu ke dni 13.9.2000
POLVZ:276/2000

2-55200276/2000-533

Pro:

Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek

__

Parcela

(BPEJ)

k parcelám

BPEJ

-280

Výměra[m2]

44200

279

:ud je výměra bonitních dílů parcel menší než výměra parcely,

zbytek parcely není bonitován

novitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:

tastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, kód: 533.
äotovil:

Vyhotoveno:

16.04.2013

13:21:48

Sk' úřad Zeměměřický a katastrální - SCD

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státnı správu katastru nemovitostí CR

Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, kód: 533.
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující Stav evidovaný k datu 16.04.2013 12:55:0à
Vyhotoveno dálkovým přístupem do katastru nemovitostí pro účel Ověření výstu u z ínfonnačního systému Veřejné
správy
ve smyslu § 9 zák. č. 365/2000 Sb., ve znění pozd jších předpisů.
Okres:

CZO424 Louny

Obec:

Kat.území: 723231 Podbořany
Ä

List vlastnictví:

566616 Podbořany

1498

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
Vlastník, jiný oprávněný
Identifikátor

Vlastnické právo

Podíl
_

čÁSmČNÝ VÝPIS
3

Nemovitosti
Pozemky

Parcela
1259

Výměra[m2] Druh pozemku

Způsob využití

269 zahrada

Způsob Ochrany
zemědělský půdní

fond

31

Jiná práva - Bez zápisu

3

Omezení vlastnického práva - Bez zápisu

J

Jiné zápisy - Bez zápisu

3

Nabývací tituly a jiné podklady Zápisu

Sistina
o Kupní smlouva V11 1062/2000 ze dne 11.9.2000, právní účinky vkladu ke
dni 13.9.2000
POLVZ:276/2000

Pro:

P

Z-55200276/2000-533

Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám
Parcela

1259

BPEJ

Výměra[m2]

44200

269
Okud je výměra bonitních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely
není bonitován
emovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru
nemovitostí ČR:

atastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, kód: 533.

yhotovil:

Vyhotoveno:

16.04.2013

13:15:38

eský úřad zeměměřický a katastrální - SCD

Nemovitosti jsou v územním Obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru
nemovitostí CR
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, kód: 533.
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Datum narození:

Městský úřad
Stavební a vyvlastňovací úřad
Mírová 61 5

441 17 PODBOŘANY

V Podbořanech 27.6. 2013

Zádost o informaci

Ve Smyslu Zákona č. 106/1999 Sb., o Svobodném přístupu k informacím, Vás žádám

o Zpřístupnění následujících informaci (ve lhůtě 15 dnů):

Ohledně úprav na pozemcích č. 1259 - zahrada, o výměře 269 m2, č. 1280 - zahrada, o
výměře 279 m2 a částečně na pozemku č. 1258/1 - ostatní plocha, o výměře 691 m2 v k. ú,
Podbořany. O jakou Stavbu se jedná (a k čemu má Sloužit) nebo Zda jde o terénní úpravy?
Popište, co úřadu starosta nahlásil (Zda Se jedná o Stavbu nebo o terénní úpravy), proč

Stavební úřad po Starostovi nepožadoval řádné ohlášení stavby podle uSt. § 104 Stavebního
Zákona a proč o tom Stavební úřad nemá žádný záznam? Ve Svém sdělení ke Stížnosti
tajemník úřadu píše o řízení (§ 85 Stavebního Zákona - územní řízení), tak co je jeho

předmětem?

S pozdravem

/

I

Město Podbořany

Mírová 615, 441 01 Podbořany

Stavební úřad

vyřizuje: Bínová, telefon:
e-mail:

Podbořany 9.7.2013

č.1.:

Přílohy:
Kopie:

súı2013ı11288ıBn

0
0

Věc: sdělení k žádosti o informaci

Vážený pane

,

dobev
opětovně se odkazujeme na sdělení která Vám již byla Zaslána v předešlé
byly
Terénní úpravy pozemků paroć. 1259, 1280, 1258/1 v k.ú. Podbořany
úřad
vlastníkem skutečně řádně oznámeny a vzhledem ktomu, Že stavební
nevyžadoval žádné povolení nebyl o tom sepsán ani žádný protokol.
jedná se
Pokud se domníváte, že Vám byla způsobena újma jakéhokoliv charakteru
o občanskoprávní spor, který stavební úřad neřeší.
S pozdravem

.

.

Ing. Mılan Cımr

vedoucí Stavebního

a vyvlastňovacího ùř

Městský úřad Podbořany. eová 615. 441 17 Podbořany
Q httMwwpodboranyhet
I 415 237 500 Q 415 237 601 5;! ínfo@podborany.net
19-625-481ÍO100
Podbořany
KB
spojení
bankovní
00265365,
IČO:
návštěvní dny: pondělí a středa

