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Petra Zaiicová, Nepomyšl 64,439 71 Nepomyš|
(dále jen ..žadatel''} podal dne 22.8.2011 Žádost o vydání rjzemního rozhodnutí o dělení
pozemku
st. parc. č. 131 v katastráIním zemí Nepomyšl
dě|ením vzniknou pozemky st. parc' č. í3ía parc. č. 35oo v katastrálním uzemí
Nepomyš|.
Uveden;fm dnem by|o zahájeno zemní fízení.

Stavební a vyvlastĎovací rad Městského riradu Podborany, jako stavební rad
pťíslušn;fpod|e $ 13 odst. 1 písm. tl zákona Č.18312006 sb., o rjzemním p|ánování a
stavebním iádu (stavební zákon), ve znění pozdějšíchpĚedpisťr (dá|e jen ''stavební
zákon''}, oznamuje podle $ 87 odst. 1 stavebního zákona zahé4enírjzemního ťízenía
současně narizuje k projednání návrhu verejné ristní jednání spojené s ohledáním na
místě na den

6. Ťíjna 201í (čtvrtek} v 13.30 hodin

se schťrzkou oozvan'úch na místě stavbv'

Závaznástanoviska dotčen.fch orgán , námitky'jČastníkrj rÍzení a pÍipomínky veťeinosti
musí bft uplatněny nejpozději pri verejném rjstním jednání, jinak se k nim neprih|íŽí'
Účastníci ťízenímohou nah|ížetdo podk|adťr rozhodnutí {Stavební a vyvlastfiovací rjiad
Městského rjradu Podboiany, rjrední dny: Po. a St. 7,00 - 16,30 hodin; Ut. 7,o0 - 15,00
- 14'30 hodin (ctvrtek není rední den)).
hodin; Pe.7
'00

Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat dťrkazy a Činit jiné návrhy po ce|ou dobu rízeníaŽ
do vydání rozhoánutí. Úcastníci mají právovyjádrit v rizení své stanovisko' Účastnícise
mohou pred vydáním rozhodnutí vyjádft k podkladťrm rozhodnutí, poprípadě navrhnout
jejich doplnění.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že poda| Žádost o vydání
rjzemního rozhodnutí, by|a bezodkladně poté, co bylo naťízeno verejné ristní jednání,
vyvěšena na místě určenémstavebním riňadem nebo na vhodném veÍejně pĚístupném
miste u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskuteČnit, a to do doby
vefejného tjstního jednán í'

str. 2

Č'i. su ftql{3llzat tlŠi

a mohlo-|i by to vést
Zrjčastní-|ise vefejného rjstního jednání více osob z ťad veťejnosti
zmocněnce.
ke zmaťenírjčelu verejného ristního jednání, zvolí si spo|ečného
zákona
Pověrenf zaměstnanec stavebního riradu je pod|e $ 172 odst' 1 stavebního
vědomím
s
sJay9b
pri plnění riko|ťr vstupovat na cizí pozemky, stavby a do
dťrkazťr a da|ších
"p,*'e'
pri.n
or"*tl'ixr, pri zjišťovánístavu 9tavby a pbzemku.-nebo opatÍování
opatrení.
iiáJxr"ot' p'o uyoani správního rozhodnutí nebo
uložit porá'dkovou pokutu
Stavební rirad mŮŽe podle
.xao $ 173 odst. 1 stavebního zákona
zpťrsobem ztěžuje postup-v.iízení.anebo plnění
do 50 0o0 Kč to*u,
=á,aznfm
rÍrední
rikol pod|e 5 tzz-odst. 1 stavebního zákona tím, že znemoŽĎuje oprávněné
osobě nebo olobě jí prizvané vstup na svťrj pozemek nebo stavbu.
písemnou plnou
Nechá-li se některf z ričastníkťrzastupovat, pred|oŽí jeho zástupce
moc.

Ing.Milan Cimr
vedoucí Stav*bníha

a Vyvlastn*Va*ího rjradu

PŤíI*haprg stav*bn{ka:
psštcvnípoukázka Vs vyši 5Ůs'- KČ { správní pgplat*k za vydání rozhodnutí}
Rozhgdnutí b$dg Yydáno až po pÍedloženídgkladu s uaplacení správníhg
jednání na
ts|Bl]ljť;e možnézaplatit do pok|adny MěÚ Podborany v den
stavebním riiadě-

desce
Toto oznámení musí bÝt vyvěšeno po dobu í5 dnri na Íednía e|ektronické
Nepomyšl.
(www.podoorany.nétl nlerí Podboňany a uŤední desce Městyse
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Ucastníci {do vlastních rukoul
myšl Č'p' $4, 43$ 71 N*pomyš|
ho{ěstys Nepcmyšl, |DDS: hyfasjy
ÚČastnícivereinou wh láškau
myšl Č.p. s5, 43g 7{ Nepcrnyšl
s5 , 43g 71 Nepomyšl
č.p.
Juraj Gašpar, Nepomyšl
Dotgené orqánv státní sp.ráw(doooručeně)
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