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Vfroková ěást:
Stavební a vyv|astnovací rad Městského rjradu Podborany, jako stavební rirad
prís|ušn!podle $ 13 odst. 1 písm. fl zákona č. 183/2006 sb., o zemním p|ánování a
stavebním rádu (stavební zákon}, ve znění pozdějšíchpredpisťt (dále jen ''stavební
zákon,'i, v rjzemním iízeníposoudii pociie $ 84 až 91 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o dě|ení pozemk , kterou dne 15.8.201 1 podal
Městys Nepomyš|' 439 71 Nepomyšl82
(dále ien ',žadate|''), a na zák|adě tohoto posouzení:

|.

Vydává podle $ 82 a 92 stavebního zákona a s 12 vyh|ášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější pravě zemního fízení,veiejnoprávní sm|ouvy a rjzemního opatĚení

rozhocinutí o ciěiení pozemku

parc. č,.134 v katastrá|ním zemí Nepomyšl,
:

dě|ením vzniknou pozemky parc. č'' 1u|1a parc.

č.1al2v k.Ú. Nepomyšl

z dťrvodu: prodeje nově rrzniklfch pozemkťr
(dá|e jen ''dě|ení pozemkŮ'').

Určenínovfch hranic pozemk s vyznačením prístupu z verejně prístupnépozemní
komunikace ke kaŽdému pozemku:
Novf pozemek parc. Č. 134/1v k.ti. Nepomyšl sousedí s pozemkem, kterf patrí k
rodinnému domu č.p. 65 v Nepomyš|i {v|astníci pana Juraj Gašpar a paní Mi|ena
DobrovoIná).
Novy pozemek parc. č. 13412 v k'ti. Nepomyš| sousedí s pozemkem, kter'f patií
k rodinnému domu Č.p. 64 v Nepomy.šli {v|astník paní Peii.a Zajícavá}.
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Stanoví podmínky pro dělení pozemk

?,

:

Dělení pozemkťr bude provedeno v sou|adu s graÍickou piílohou rozhodnutí, která
obsahuje situačnír4fkres současného siavu zemí v měÍítku katastrální mapy
s vyznačením novfch hranic pozemkťr.
Žadatel piedá na pťís|ušnfKatastrální riiad v Žatci pravomocné rozhodnutí o dě|ení
pozemku k zápisu do KN, ke kterému pred|ožígeometrich.f p|án c' 313-58/201 1.

Úcastníci ťízenína něŽ se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Městys Nepomyšl, 43971 Nepomyšl 82.

otirivotinění:
Dne 15'8'2011 podal Žadatel Žádost o vydání rozhodnutí o dělení pozemkťr.

Stavební a vyvlastťrovací rad oznámil dne 7.9.2011 zaháiení zemního fízení
dotcenfm orgán m, rjcastník m ťizení a verejnosti. K projednání žádosti současně
naiídil ristní na den 10.10.201 1 , o jehož v'.Ís|edku byl sepsán protoko|.
Dělení pozemkťr je v souladu se schvá|enou rjzemně plánovací dokumentací.
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Stavební rjiad rozhodl, jak je uvedeno ve vfroku rozhodnutí, za pouŽití ustanovení
právních predpisťt ve vfroku uveden;fch.
Ú*astníci ťízení- dalšídotČenéosoby:
Petra Za|í*ová, Mi|ena Dgbrgvo|ná, Juraj Gašpar.
Vypgrádání s návrhy a námitkami rjcastníkťl:
Ú*astní*i nsuplatni|i návrh!. a námitkyVyhgdnosen í pripomín*k verejn*sti :
Xxx
Vyporádání s vyjádreními *Častníkťlk pcdkladum raehsdnutí:
Ú*astníci se k podkiadum rozhodnutí nevyjádriii'
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zemního plánavání a stavebníh* rádu Krajskeho *radu ÚsteckÓhg kraje v Ústí nad

Labem p*dáním u zdejšíhg správníhg *rgánu'

odvo|ání se podává s potrebnfm počtem stejnopisťr tak, aby jeden stejnopis zťlsta|
správnímu orgánu a aby Y.aŽd,1 ljčastníkdosta! ieden steinopis. Nepodá-li 'jěastník
potrebnf pocet stejnopisťr, vyhotoví je správní orgán na nák|ady ričastníka.

odvo|áním lze napadnout r4frokovou část rozhodnutí, jednotliu.f vfrok nebo jeho
ved|ejší ustanovení. odvo|ání jen proti odťtvodnění rozhodnutí je nepiípustné.

$tavební a vyv|astfiovací ňad po nabytí právrrí moei rozhodnutí pťedá ov-ěreny. siiuační
vfkres

7
Č;" sÚ fi5437l7í}1l/Sy

str. 3

žadate|i, prípadně obecnímu rjradu, jeh*ž rjzemního cbvodu se děIení pozemkťr tyká,
n*nl-íísám stavebním *rací*m"

InS. Milan *imr
vedcl;cí $tavebníhg
a yyv|astngvacíhg uradu

Tstg rgzhgdnutí musí b]n vyvěšens po dgbu 15
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Razítko, podpis orgánu, kter;f potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Poplatek:
Správní pop|atek podle zákona č,.63412004 sb., o správních pop tcích po|s
písm. b) ve vfši 500 Kč by| zaplacen dne 10.10.201 1 .

obdrží:
Účastníciído vlastních rukou)
Městys Nepomyš|, |DDS: hyfa9jy
Úcastníci vereinou whiáškou
Petra 7aiícová, Nepomyš| Č.p' 64, 43971 Nepomyš|
Milena Dobrovo|ná, Nepomyš|Č.p.65, 439 71 Nepomyšl
Juraj Gašpar, Nepomyšl č.p.65,439 71 Nepomyš|
v|astní

