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Vfroková část:

Stavební a vyv|astĎovací rad Městského radu Podborany, jako stavební rad
príslušnf podle $ 13 odst. 1 písm. tt zákana Č' 183/2006 sb., o uzemním p|ánování a
stavebním rádu (stavební zákoni, ve znění pozdějších predpisťl {dále jen ''stavební
zákon'.), v rjzemním ťízení posoudil podle $ 84 aŽ 91 stavebního zákana žádost
o vydání rozhodnutí o dělení pozemkťl, kterou dne 29.6'2011 poda|

Městys Nepomyšl' 439 71 Nepomyš| 82

(dá|e jen ''Žadatel''}, a na zák|adě tohoto posouzení:

l' Yydává podle $ 82 a 92 stavebního zákana a $ 12 vyh|ášky č. 503/2006 Sb-, o
podrobnější upravě uzemního |ízení, veÍejnoprávní sm|ouvy a rizemního opatÍení

rozhodnutí o dělení pozemku
parc. č}, 284511 v katastrálním rizemí Nepomyšl

dělením vzniknou pozemky parc.č. 2845|3, 284514, 284315,284516,2845n,284518,
284519, 2845/1 0, 2845/1 1

z dr}vodu

rozdělení pozemku na zahrady
(dále jen ,'dělení pozemkťr'').

UrČení noyfch hranic pozemkťr s vyznaČením prístupu z veĚejně piístupné pozemní
komunikace ke kaŽdému pozemku:

- Nově vzniklf pozemek parc. c,2845|4 v katastrálním Území Nepomyš|je piístupnf
zpozemku paÍc. ě.3410/1 {ostatní komunikace) a parc. č.3471 {ostatní
komunikace)

- Nově vzniklé pozemky parc. č. 2845|5,284516,2845|B,2845110 v katastrálním
uzemí Nepomyš|jsou pÍístupné z pozemku parc. č.3471 {ostatní komunlkace).

- Nově vzniklé pozemky párc. č. 284517,2845|9 a2845Í11 v katastrálním zemí
NepomyŠ| jsou prístupné z pozemku parc. č,.284511 {trva|f travní porost)
v katastrá|ním zemí Nepomyš|.
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č,.2845|1se dělením zmenší a pozemek parc. č.2846 zanikne.

Stanoví podmínky pro dělení pozemkri:

Žadatel pÍedá na prísfušnÝ katastrální rirad v Žatci pravomocné rozhodnutí o dělení

po'"'xr.' r zapisu do KN,.ke kterému pÍi|oŽí geometrickf plán č. 311 _ 412011.

2. Pozemek parc. ě,2845t1v katastrá|ním rizemí Nepomyš| -.trva|.f travní poro-st bude
\ ÓoÁÉl-,

.n'žii.pt5iri'tup"oá komunikace k nově vzniklfm pozemk m parc. č.284517,
' l-. -l^ ... ť|.-..^u^! a

žěiít:s'á-ž{qsli]." r-át"itralni* rjzemí mepomyš|, p|o!o bude.na.stavební a
Y

uvulá.inouácí riraď pooĚoranv podána Žádbst d uydanr rozhodnutí o změně vyuŽití

uzgrn l.

Úcastníci Ťízení na něŽ se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Městys Nepomy-š|,.439 71 Nepomyš| 82
Vádáv Šrunc, Gobvinova .t343, 43201 Kadaťt

Pavel Ši|hánek, Na Vfs|uní 602, 439 81 Kryry

Sed|eckif kaolin a. s., 362 26 Božič'any 167

Martin LněníČek, 43971 Nepomyš| 90
Mgr. Zdenka Lněníěková, 43971 Nepomyšl 90 

-.gč peÚ Strunz, Nepomyš| 147, 439 71 Nepom.yš|

V|adan Strunz, Nepomyš| 51,43971 Nepomyš|

Pozemkovy toi'Jď".r.é,"pu.olit.y, uzemní pracoviště Louny, Osvobodite|Ů 420,

440 01 LounY

odťrvodnění:

Dne 29'6.2011 podal Žadate| Žádost o vydání rozhodnutí o dě|ení pozemkťr.

Stavební a vyv|astnovací rjiad oznámi| dne 14'7.2a11 zaháiení..rizemního rízenÍ

&d; o'gá"ť''; rieastnitťrm íízení a veÍejnosti. K projednání žádosti současně

ná1"noil .i.tni iěonáni na den 15.8'201 1 , o jehoŽ rnfs|edku byl sepsán protoko|.

Dě|ení pozemkťr je v sou|adu se schvá|enou rjzemně plánovací dokumentací.

Stanoviska sdě|i|i:

- Bc. Peti Štrunc dne 15.8.201 
.l do protokolu,

- MěÚ Podborany - odbor Životního prostredí dne ]5.8.2011 (Stavební a

vyv|astĎovací 6Íad stanovisko obdržel dne 19.8'201 1}

Stavební a vyv|astĚrovací rjÍad zajisti| vzájemnf . 
sou|ad pÍedloŽenych. záua1nÝgh

stanovisek oot"enycn orgánťr vyžáovanfcn zv|áštními predpisy a zahrnul je do

podmínek rozhodnutí.

Stavební a vyv|astnovací rjrad rozhod|, iak je uvedeno ve vfroku rozhodnutí, za použití

ustanovení právních pÍedpis ve vfroku uveden.fch.

Úcastníci rízení. da|ší dotcené osoby: xxx.

VypoÍádání s návrhy a námitkami ričastníkťt:

- Účastníci neup|atni|i návrhy a námitky.

Vyhodnocen í pÍipom ínek verejnosti :xxx.

Vypoiádání s vyiádieními učastníkťr k podk|adťrm rozhodnutí:

- Účastníci se k podk|adťrm rozhodnutí nevyjádii|i.
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Poučení r.ičastníkťr:

Proti tomuto rozhodnutí se |ze odvo|at do 15 dnťr ode d.ne.jeho.oznámení k odboru

zemního p|ánování a stavebního Íadu Krajského 6iadu Ústeckého kraje podáním

u zdeišího správního orgánu.

odvo|ání se podává s potrebnfm počtem stejnopisťr tak, aby jeo9| stej1opi9..z stal

správnímu organu á ;d' kaŽdi téaitnit< dosia| jeden stejnopis. Nepodá-li ucastník

potrebnf poeŇ *tá;nopi..:,, vyhoíoví je správní grgán na nák|ady ričastníka.

odvoláním |ze napadnout vfrokovou část rozhodnutí, iednotlivf-.vyirok nebo jeho

vedlejší ustanoveni. oovonní ien proti odťlvodněnÍ rozhodnutí je nepÍípustné.

Stavební a vyvtastnovací rliad po právní moci rozhodnutí piedá ověrenf situační vykres

žadateli, pÍípadně obecnímu uradu'_lenoŽ rÍzemního obvodu se dě|ení pozemkť] t'Íká'

není-|i sám stavebním riradem.

lng. Milan Cirnr
Vedoucí stavebního

a Vyvlastnovacího uradu

$eimuto

dn
*
sl.
Ý4

Toto rozhodnutí musí bft vyvěšeno po dobu 15dnri na riÍední a e|ektronické

;;;;; ffiÚ-Ěoáuor"nv @ a riÍední desce Městysu Nepomyšl.

Vyvěš*na dne: .....l.9'.:9.{:.19]1.t....f

Razítko, podpis orgánu, kterf potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozh

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona Ď.

ťxn
$34/2004 sb., s správní*h poplatcí

oMrží:
Účastníci (do v|astních rukou}
Mestvs Nepomyšl, IDDS: hyfa9jy
Vádáv Štrunc, Gobvinova č.p. 1343,432 a1 KadaĎ 1

Pave| Ši|hánek, Na Vfs|uní Č.p. 602, 439 81 Kryry

Sedteckf kaolin a. s., IDDS: d8vf8kt
Martin Lnění"ek, Nepomyš| č.p.90, 43971 Nepomyšl
rvrg'. zo"nka Lnéníčxová, Nepomyš| č.p.90' 439 71 Nepomyš|
gč p"t' Strunz, Nepomyš| č.p. 1 47, 43g 71 Nepomyš|

Vladan StrÚnz, Nepomyš| č.p. 51,439 71 Nepomy-š|

nozemrovy fond deská 
'epubliky, 

rizemní pracoviště Louny, |DDS: mrbaiz9

Dotgené orqánv státní spÍáw (doporuěeně) 
'nn Mírová č.p. 615,441 17 PodboÍany

vlastní

3011

#f .r

merule.


