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ÚzeMNí RszH$BNuTí
Vfroková část:
Stavební a vyv|astnovací rÍrad Městského riradu Podborany, jako stavební rjrad
príslušnfpodle $ 13 odst. 1 písm. tl zákona č. 183/2006 Sb', o zemním p|ánování a
stavebním rádu {stavební zákon), ve znění pozdějších pÍedpisťr{dále jen ''stavební
zákon''), v Územním t.ízeníBosoudi| Bodle s 84 aŽ 91 stavebního zákona žá.dgst
o vydání rozhodnutí o dělení pozemk , kterou dne 15.8.2011 podal
Městys Nepomyšl' 439 71 Nepomyšl82
{dále jen ''žadate|''), a na základě tohoto posouzení:

|.

Vydává pad|e $ 82 a 92 stavebního zákona a $ Í 2 vyhlášky č. 5Ú3Í2**s sb., o
podrsbnější pravě uz*mníhg ťízení,verejnoprávní smlouvy a Úz*rnního apatrení

rc zhsdnutí $ dělení pozernku

st. p. 22612 v katastrálním zemí Nepomyšl,
dě|ením vzniknou pozemky parc. č. 3497,3498 a 3499 v katastrálním zemí

Nepomyšl

z dťrvodu: prodeje pozemkťr
{dá|e

jen ''dě|ení pozemkťl.'}'

||. Stanoví podmínky pro

1.

2.

dě|ení pozemk

:

Dělení pozemk bude provedeno v souladu s graÍickou prílohou rozhodnutí, která
obsahuje situačníufkres současného stavu rizemí v měiítku katastrální mapy
s vyznačením noqfch hranic pozemk .
Žadate| predá na pÍíslušnfkatastrá|ní riiad v Žatci pravomocné rozhodnutí o dě|ení
pozemk k zápisu do KN, ke kterému piiložígeometrick plán č. 314 - 59l2afi .

Pgzemek st' p. 2?812 v k.t:. Nepomyšl zanikne'
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Učastníciťízenína něŽ se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Městys Nepomyšl, 43971 Nepomyš| 82.

odrivodnění:
Dne 15.8.2011 poda| žadate| žádost o vydání rozhodnutí o dě|ení pozemkťr.

Stavební a vyv|astfiovací fad oznámil dne 7.9.2011 zahájení rjzemního fízení
dotčenlm orgánťrm. ričastníkťrmťízenía veiejnosti. K projednání Žádosti současně
naíídi| tistní jednání na den 10.10.201

1

,o

jehož v'fs|edku by| sepsán protokol.

Dělení pozemkťr je v souladu se schvá|enou rjzemně plánovací dokumentací.
Stanoviska sdě|iIi:
Pan BeeiĚich Eng| dne í0.íÚ.2011 eio proiokoiu.

-

Stavební a vyv|astfiovací iad zajistil vzájemnf soulad pied|oženfch závaznlch
stanovisek dotcen;fch orgán vyŽadovanfch zv|áštními predpisy a zahrnu| je do
podmínek rozhodnutí'

Stavební a vyvlastĎovací rad rozhod|, jak je uvedeno ve vfroku rozhodnutí, za použití
ustanovení právních pťedpisťt ve vfroku uvedenfch'
Účastníci Ťízení- da|šídotčenéosoby:
|ng. Lenka Černá, Jana-Gassauerová, Jirí Landa, Jana Landová, Bedrich Eng|,
Správa a ridržba silnic Ústeckého kraje, piíspěvková organizace, Dubí.
Vypoňádání s návrhy a námitkami častníkťr:
Úcastníci neuplatnili návrhy a námitky.

-

Vyhodnocení pt"ipomínek verejnosii:
Xxx.

-

Vyporádání s vyjádreními častníkťtk podk|adťrm rozhodnutí:
Účastníci se k podkladťrm rozhodnutí nevyjádiili.

-

Poučeníčas|níkri:
Proti tomuto rozhodnutí se |ze odvolat do 15 dnťr ode dne jeho oznámení k odboru
zemního plánování a stavebního Ěádu Krajského radu Usteckého kraje v Ustí nad
Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

odvolání se podává s potrebnÝm počtem stejnopis tak, aby jeden stejnopis zťrsta|
správnímu orgánu a aby každy rjcastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-|i častník
potňebnf počet stejnopisťr, vyhotoví je správní orgán na nák|ady ričastníka.

odvo|áním lze napadnout v rokovou část rozhodnutí, jednotlivf yfrok nebo jeho

ved|ejší ustanovení. odvo|ání jen proti odŮvodnění rozhodnutí je neprípustné.

Stavební a vyv|astfiovací riťad po právní moci rozhodnutí piedá ověien situačnívfkres
Žadate|i, prípadně obecnímu iadu, jehož rjzemního obvodu se dě|ení pozemk tfká,
neni|i sám stavebním riradem.

Ing. Milan Cimr

vsdoucí Stavsbního

a vyv|astngvacího radu
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Toto rozhodnutí musí bÝt vyvěšeno po dobu 15 dn na uÍednía elektronické
desce MěÚ PodboŤany (www.podboranv.n.e!) a uÍednídesce Městysu Nepomyš|.
Vyvěšens dne:
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Razítko, podpis orgánu,

kte

potvrzuje vyvěšenía sejmutí rozhodnutí.

Poplatek:
Správní pop|atek podle zákona č,. 63412004 Sb., o správních pop|atcíc
písm. b) ve vfši 500 Kč byl zaplacen dne 10.10.201 1.
í.r]afl ll1i.
al r
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Účastní*i {dg vlastni*h rukgu}
Městys N*pomyš|, lDDs: hyfasjy
U*aEtnici q?rpj$sr
|ng. Lenka Černá, Maková č.p. 2813124,Ústí nad Labem-Severní terasa, 4o0 1
Ústi
nad Labem 1 1
Jana Gassauerová, Nepomyšl Ó.p- 216, 43971 Nepomyš|
Jirí Landa, Nad M|fnskfm Potokem c.p. 510/6, Praha 1O.Dubec, 107 00 Praha 112
Jana Landov'á, Nad };l|f*ski;m Potokem č.p. 510/6, Pi.aha
107 00 ?raha 112
'í0-DubeČ,
Bedrich Engl, Nepomyš! č.p. 21g,439 71 Nepomyš|
Správa
držbasi|nic Usteckého kraje, príspěvková organizace, Ruská 260113,
Pozorka, 417 a3 Dubí u Teplic 3
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