MěstskÝ uÍad PodboÍany
Stavebni a vyvlastĚovací uŤad
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znnÁ;ení Úzenrr.ríno Řízeuí l pozvÁní r veŘe.lruÉuu Úsrxíuu ueonÁní
Pelr Archman' Lipová 860113' 434 01 Most
(dále jen .'žadate|'') podal dne 2.1 1.2a11 Žádost o vydání rjzemního rozhodnutí:

na pozemku p.p' k. i9i j,
zahájeno rjzemn í ťízení.

dělení pozemkri v Nepomyš|i
.i928

v katastráiním uzemí Nepomyši. Uvecjenfm cinem byio

Dě|ením piedmětnfch pozemkťr dle pĚedloŽeného GP vzniknou pozemky p. č.:
2g37l21. 2337í22, 2337Í23, 2337|24. 2337125. 2337126, 2337127. 2337|2B, 2337129.
2337Ba, 2337131, 2337132, 2337Í33, 2337134, 2337|35, 2337136, 2337137, 2337138,

2337|3g,2337Í4a,2337l41,2337t42,2337|43,2337|44,2337Í45,2337146,2337l47'
2337l4B, 2337|49, 2337I5o, 2337ls1, 2337Í52, 2337Í53, 2337154, 2337155, 2337Í56,

2337t57, 2337t58, 2337Í59, 2337t6o, 2337161, 2337162, 2337|63, 2337164, 2337165,
2337166, 2337i67,2337i68, 2337169, 2337170, 2337i7i, 2337i72, 2337t73, 2337t74,
2337175, 2337Í76, 2337n7, 2337!78, 2337179, 2337|8D, 2337l81, 2337Í82, 2237183,
2337l84, 2337lB5, 23g7t86, 2337/87, 2337t88, 2337lB9, 2337í9o, 2337l91, 2337l92,
2337lg3,2337lg4,2337t95 v k. u. Nepomyš|. K těmto pozemkťrm bude piístup z nově
vznik.lého .pozemku p" ě. 2-3371.96 v k.. u. Nepomyš!. Dále rozdělením paree| zŮstanou
samostatnfmi pozemky p. c. 2337t97 a p. č. 2337|1v k. tj. Nepomyš|.

Stavební a vyvlastĎovací rjiad Městského rjÍadu Podborany, jako stavební urad
príslušnf poolé s ts odst. 1 písm. t| zákanač. 18312006 Sb., o rizemním plánování a
itavebním r"ádu {stavební zákon), ve znění Bozdějšíeh predpi-sŮ (dá!e jen ''st-avební
zákon''), oznamujb podle $ 87 odst. 1 stavebního zákona zaháiení zemního rízenía
současně naiizuje k projednání žádosti veĚejné stní jednání na den
se sehrjzkou pozvanych v kaneeiáÍi zástupee vecioucího siavebního uĚaciu Íu{ěU v
Podboranech, č. dverí 201.
Závaznástanoviska dotčenfch orgánťr, námitky učastník|ízenía piipomínky veÍejnosti
musí blÍt uplatněny nejpozději pri verejném ustním jednání, jinak se k nim neprih|íží.
Úeastnlei rízenímohou nahiížeicio pocikiaciťi rozhocjnutí (Stavebnía vyviastnovaeí ui.acj
Městského rjiadu Podborany, uiednídny: Po. aSt.7,00 - 16,30 hodin; Ut.7,00 - 15,00
hodin; Pá. 7,00 - 14,30 hodin {čfurtek není uiední den)).
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Poučení:
Účastn-lci jsou oprávněni navrhovat dťrkazy a činit jiné návrhy po cetou dobu íízeníaž
do vydání rozhodnutí. Úcastníci mQí právď vyiádrit V rízenísvé stanovislto._Úca.t'hi ;;
m9hou pied vydáním rozhodnutí Vyiádft k podk|ad m rozhodnutí, popiípadě navrhnout

jejich dop|nění.

Žadatet zajistí, aby jnÍormace o jeho záměru a o tom, Že poda| Žádost o vydání
zemního rozhodnutí, byla bezodk|adně poté, co bylo naiízeno verejné rjstní jednání,
vyvěšena na místě určenémstavebním rjfadem nebo na vhodném verejně piíštupném
mi9tě u stavby nebo pozemku, na nichž se má zámér uskutečnit, a tb ao doby
veiejného ristn ího jednán í.
Zučastní-|i se veiejn'ého Ústního jednání více osob zíad verejnosti a moh|o-|i by to vést
ke zmaiení uče|u veiejného ustního jednání, zvo|í si spo|ečného zmocněnce.

K závaznym stanoviskťrm a námitkám k věcem, o-kterfch bylo rozhodnuto pri vydání
uzemního nebo regu|aČníhoplánu, se neprihlíží.Účasiníkrízeníve sv17ch namiiucn
uvede skutečnosti'
zak|ádají jeho postavení jako ucastníka ťízení,a dťrvody
-kt91épodání námitek; k námitkám,
které nesplnují uvedené poŽadavky, se neprihlíží.
Pověrenf zaměstnanec stavebního uradu je pod|e s 172 odst. 1 stavebního zákona
oprávněn pri p|nění rjko| vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím
jejig| v|astníkrj pri zjišt'ování stavu stavby a pozemku nebo opatrování dťrkazťra da|ších
podk|ad pro vydání správního rozhodnutí nebo opatrení.
Stavební uiad mťrŽe pod|e s 173 odst. 1 stavebníha zákana u|ožit poiádkovou pokutu
do 50 000 Kč tomu, kda závažn1im zpťrsobem ztěžuje postup v fizení anebo p|nění
Úko|Ů pod|e $ 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že
oprávněné urední
'ne*ožnuje
osobě nebo osobě jí prizvané vstup na svrlrj pozemek nebo
stavbu.
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učastníkťrzastupovat, pĚed|ožíjeho zástupce písemnou p|nou

lnS. Milan Cimr
v*dsu*í $tavebníhs a Vyv|astnovacího uradu
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