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Vyrokgvá část:

$tavební a vyvlastngvací urad Městského uradu Podborany, jako stavební urad
príslušny podle $ 13 sdst. 1 písm . ÍÍz*k*na Č- 183Í2006 Sb., s uzemním plánování a
stavebním rádu {stavební zákon}, ve znění pozdějších predpisu {dále i*n ''stavební
zákon''}, v uzemním rízeníp*scudi| pod|* $ 84 aŽ s1 stavebníhc zákona Žádost
a vydání rozhcdnutí a dělení pszeťnku, kter*u dne 2,1 1.2*1 1 pcdal

Petr Archman' Lipová 860/13' 434 01 Most
ír|á|e ien ''žar|atel''\
na zák|ar{ě tnhnŤn nnsnttzení.
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Yydává podle $ 82 a 92 stavebního zákona a $ 12 vyhlášky č.5o3l2ao6 Sb., o
podrobnější pravě uzemního iízení,verejnoprávní sm|ouvy a rjzemního opatiení

rozhodnutí o dě|ení pozemkri

p. p- k. .l91 1 , 1928 v katastrálním rjzemí Nepomyš|, z dťtvodu: prodej pozemkťr.

Dělením pŤedmětnfch pozemkú v k. ri. Nepomyšl vzniknou pozemky p. ě.
Ž337iTs, 2337i24, 2337i25, 2337i26, 2?l?ťlÍ27' 2337Í28, 23Ti29,
, 2337132, 2337t33, 2337134, 2337t35, 2337t36, 2337137, 2337139,
2337/39, 2337t*8, 2337141, 2337142, 2337143, 2337t44, 2337t45, 2337146, 2337147,
2337/48, 23371{9, 2337l5o, 2337|51, 2337152, 2337í53, 2337154, 2337155, 2337156,
293?/5?, 233?/58, 2_1-37/5,23!:!7/69,233?/6-1,23_37!62,23-37/6-3,23_17!64,2-3-37165,
2337/SS, 2337/S7, 2337168, 2337/69, 2337170, 2337n1, 2337ft2, 2337{73, 2337174,
2337ff5, 2337ffS, 2337rT7, 2337n8, 2337n9, 2337180, 2337i81 , 2337t92, 2237193,
2337184, 2337/$5, 2337186, 2337187, 2337188, 2337189, 23g7lg0, 2337191, 2337192,
2337133, 23371S4, 2337lg5,2337196,233719,7 v k. ti. Nepomyšl.
z:,337121 , 23,37t?.?,,

?.337/3{}, 2337t31

{dále jen ',dě|gní pozemku''}.

Určenínovfch hranic pozemkťr s vyznačenímpiístupu ke kaŽdému pozemku:
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nove vznrruym pozemKum ouqe pn$up
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pozemKu p_ c_ z.JJltvo v K. u.
Nepomyš|' Tento pozemek bude prístupnÝ z veiejné komunikace.
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Dá|e rozdě|ením pozemkťl
2337|1v k. ti. Nepomyšl.

z

stanou samostatn1imi pozemky p. Č. 2337|97 a p.

Č.
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dě|ení pozemkri:

Dělení pozemkťr bude provedeno v sou|adu s grafickou prílohou,rozhodnutí, která
obsahuje situaČnívfkres souČasnéhostavu tjzemí v měrítku katastrální mapy
s vyznačenímnov.fch hranic pozemkťr a pÍístupu z veÍejně piístupné pozemní
komunikace.
Žadate| pÍedá na prís|ušn1iKatastrální rjrad v Žatci pravomocné rozhodnutí o dělení
pozemkŮ k zápisu cjo KN, ke kterému pÍeciiožígeometrickf pián č. 3i 6-043 i20ii .

Úcastníci íízenína něŽ se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Petr ArchmaÍi' íiaÍ.i6.3.i 978, Lipová 860ii 3, 43.1
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Dne 2.1 1.2a11 podal Žadatel Žádost o vydání rozhodnutí o dělení pozemkťr.

Stavební a vyvlast ovací Ěad oznámi| dne 8'11.2011 zahájení uzemního rízení
dotcenfm orgán m, rjcastníkťrm rízenía verejnosti. K projednání Žádosti souČasně
naĚíciii ustní jecinání na clen 8.12.2a11, o jehož yfsieciku byl sepsán protokoi'
Dě|ení pozemkťr je v sou|adu se schválenou rjzemně p|ánovací dokumentací.

Stanoviska sdělili:
= aŽr I.J|ěÚ Podbol.any dne 8..t?.-2!11

uvedené věci neisou dotrenym orgánem}.
Stavební a vyv|astnovací rjiad rozhodl, jak je uvedeno ve vfroku rozhodnutí, za použití
ustanovení právních predpisťr ve vfroku uvedenfch.
{v

Účastníci ťízení- da|šídotčenéosoby:
Městys Nepomyšt, Správa a r]drŽba si|nic Ústeckého kraje

Vypoiádání s návrhy a námitkami ričastníkťr:
- Úcastníci neupiainiii návrhy a námitky.
Vyhcdnocen í pripgrn ínek verejnosti
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Vyporádání s vyiádreními ucastník k p*dkladťlm rszhodnutí:
Úcastní*i s* k podk|adum rszhsdnutí nevyiádri|i.

Paučeníučastníku:
Proti t*muts rozhsdnutí sg lzc cdvolat da 15 dnu ade dne jeho *anámení k odbgru
uzemníha plánován í a stav*bníhg rádu Kraiskáhc uradu Úsieckéha kraje v Ústí nad
Labem podáním u zdejšíhosprávního orgánu.
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odvo|ání se podává s potrebnfm počtem stejnopis tak, aby jeden stejnopis zťrstal
správnímu orgánu a aby každy ricastník dosta| jeden stejnopis' Nepodá-li ucastník
pott.ebnf po*t stejnopisťr, vyhotoví je správ,ní orgán na náktad)i ucastníka.
odvoláním lze napadnout r4frokovou část rozhodnutí, jednot|ivf rnfrok nebo jeho
vedlejšíustanovení. odvolání jen proti odťlvodnění rozhodnutí je neprípustné.
Stavební a vyv|astĎovací riiad po právní moci rozhodnutí pÍedá ověien1i situačníufkres
Žadate|i, prípadně obecnímu radu' jehoŽ zemního obvodu se dě|ení pozemkťr t ká,
není-li sám stavebním rjiadem.

lng. Milan Cimr
vedsusí $tavebníhn a Vyvlastncvacíhs uradu

Poplatek:
Správní poplatek podle zákanač. 634/2004 sb., o správních pop|atcích poloŽky .l8
písm. b) ve v1iši 500 Kč byl zap|acen dne 1 .11.2a11 do pok|adny MěU Podborany.

Toto rozhodnutí musí b t vyvěšeno po dobu 15 dnri na Íednía elektronické
desce MěÚ PodboÍany (vyww'.podboianv.net) a na Ťední desce Městyse
Nepomyš|.
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Razítko a podpis orgánu, kten.f potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
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sbdrží:
|dČastnípi{d* vl*stní*h rukou}
Petr Ar*hman, Lip*vá Bs0i1 3, 434 *1 M*st
{d*ruČ*va*íadrcsa: Prátelství 3*3, 441 *1 P*db*rany}
ijcastníci (veÍeinou whiáškoui
Městys Nepomyšl, |DDS: hyfa9jy
Správa a ÚdrŽba si|nic Usteckého kraje, Poděbradova č.p. 2653, 44a 30 Louny

vlastní

