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INFORMACE 
O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 

 
Jan Matějček, nar. 3.12.1980, Na břehu 567/7, 190 00  Praha 9 

(dále jen "žadatel") podal dne 2.3.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném 
územním řízení o dělení pozemků. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení. 

Úřad městyse Všetaty, Odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) 
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 a v souladu s § 36 
odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, se vyjádřit k podkladům rozhodnutí (Úřad městyse 
Všetaty, Odbor výstavby a ÚP, úřední dny Po a St 7:30 - 11:30 a 12:30 - 17:00). 

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: 

úřední deska obce Nedomice 

Od veřejného ústního jednání s ohledáním na místě stavební úřad v souladu s § 87 odst.1 stavebního 
zákona upouští, neboť mu jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro 
posouzení záměru. 

 

Návrh výroku: 

Stavební úřad v návrhu výroku: 

I.  Vydává podle § 82 a 95 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   d ě l e n í   p o z e m k u 

parc. č. 817/2 v katastrálním území Nedomice, z důvodu: budoucí výstavby rodinných domů, záměru : 

 
Dělení pozemku parc.č. 817/2, k.ú. Nedomice 

(dále jen "dělení pozemku"). 

 

Určení nových hranic pozemků s vyznačením přístupu z veřejně přístupné pozemní komunikace ke 
každému pozemku je dáno geometrickým plánem pro rozdělení pozemku. 
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Pozemek parc.č. 817/2 v katastrálním území Nedomice o výměře 5795 m2 se způsobem využití orná půda 
bude rozdělen na pozemky : 

- parc.č. 817/2 o výměře 1095 m2 se způsobem využití orná půda 

- parc.č. 817/14 o výměře 1129 m2 se způsobem využití orná půda 

- parc.č. 817/15 o výměře 1070 m2 se způsobem využití orná půda 

- parc.č. 817/16 o výměře 1430 m2 se způsobem využití orná půda 

- parc.č. 817/17 o výměře 1071 m2 se způsobem využití orná půda 

 

Pozemek bude rozdělen dle geometrického plánu č. 241-3820/2019 ověřeného Ing. Petrou Demjanovou 
dne 15.12.2019 pod č. 539/2019 odsouhlaseného KÚ pro Středočeský kraj KP Mělník Ing. Hanou 
Pospíchalovou pod č. PGP-2272/2019-206 dne 19.12.2019. 

Nově vymezené pozemky splňují podmínku danou územním plánem na minimální velikost stavebního 
pozemku 800 m2.  

K rozdělení pozemku dochází za účelem budoucí výstavby rodinných domů.  

Přístup na jednotlivé pozemky bude nově vybudovanými sjezdy ze silnice č. III/24420 na pozemku 
parc.č. 1109/1 v k.ú. Nedomice. 

 

II.  Stanoví podmínky pro dělení pozemků: 

1. Dělení pozemku parc.č. 817/2 v k.ú. Nedomice, který se nachází v zastavitelném území dle ÚPSÚ 
Nedomice, bude provedeno v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje situační 
výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy s vyznačením nových hranic pozemků a 
přístupu z veřejně přístupné pozemní komunikace na každý nově vytvořený pozemek. 

2. Součástí nově vymezeného pozemku parc.č. 817/2 v k.ú. Nedomice o výměře 1095 m2 je plocha ZP-
zeleň přírodního charakteru (biokoridor podél vodoteče Nedomický potok) o výměře 281 m2, která 
musí zůstat nezastavěná a neoplocená. 

3. Při budoucí výstavbě rodinných domů a doplňkových staveb je nutné respektovat ochranné pásmo 
závlah vyskytujících se na stávajícím děleném pozemku parc.č. 817/2 (5,00 m na každou stranu 
potrubí), kromě přípojek inženýrských sítí, oplocení a vjezdů na pozemky. 

4. Dodrženo bude ochranné pásmo vodoteče Nedomický potok na pozemku parc.č. 1132/10 v k.ú. 
Nedomice do vzdálenosti 6,00 m od břehové hrany. Pásmo musí zůstat nezastavěné a neoplocené. 

 

 

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. 
 
 
 

Hana Dědičová 
referentka odboru výstavby a ÚP  

 oprávněná úřední osoba 
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Tento návrh musí být vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce městyse Všetaty a obce Nedomice. 

 

Návrh musí být dle ustanovení § 26 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu, jak je výše uvedeno. 

 

Úřední deska : 

vyvěšeno dne : sejmuto dne : 

 

Zveřejněno přístupem umožňujícím dálkový přístup : 

vyvěšeno dne : sejmuto dne : 

 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) SZ 
Jan Matějček, Na břehu č.p. 567/7, 190 00  Praha 9-Vysočany 
 
účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) SZ 
Obec Nedomice, IDDS: ja3asm2   ---------------------------- PROSÍME VYVĚSIT 
 sídlo: Nedomice č.p. 78, 277 14  Dřísy 
 
vlastníci veřejné dopravní a jiné technické infrastruktury, správci 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
 sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00  Praha 5-Smíchov 
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
 sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3 
První Labská, spol. s r.o., IDDS : c4svjeb 
 sídlo : Ovčáry 159, 277 14 Dřísy 
  
 
dotčené správní úřady 
Městský úřad Neratovice, orgán územního plánování, IDDS : 45qb68g 

sídlo : Kojetická č.p. 1028, 277 11  Neratovice 
 
 
spis SÚ 
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