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VEREJNA VYHLASKA
OZNAMENI

znnÁ.lení ÚzrmNíno Řízení a pozvÁní x Úsrruínnu leonÁNí
Městys Nepomyš|,43971 Nepomyš| 82
(dále jen ''Žadate|'') poda| dne 15'8.201 1 žádost o vydání zemního rozhodnutí o dělení
pozemku

parc. č.

v katastrálním rlzemí Nepomyš|,

'34
dě|ením vzniknou pozemky paÍe. č,' 1ufia paÍc, č' 1u|2 v katastrá|ním uzemí
Něpomyšl.

Uvedenfm dnem bylo zahájeno zemní ťizení.

Stavební a vyvlastĎovací Íad Městského rjiadu Podboiany, jako stavební ňad
prís|ušnfpod|e $ 13 odst. 1 písm. Í/ zákona č. 183/20c6 Sb., o r3zemním plánování a
stavebním rádu {stavební zákon}, ve znění pozdějších predpisťr {dále jen ''stavební
zákon''), oznamuje podle $ 87 odst. 1 stavebního zákona zahé1ení rizemního Ťízenía
současně narizuje k projednání návrhu verejné ristní jednání spojené s oh|edáním na
místě na den

10. fíjna 2011 (pondě|í) v 10:00 hodin

se schťrzkou pozvanÝch v ma|é zasedací místnosti č. dveťí206 na Městském rjiadě
Podboianv.

Závazná stanoviska dotčen'fch orgánťr' námitky rjčastníkťrrízenía pripomínky verejnosti
musí bft uplatněny nejpozději pri verejném ristním jednání, jinak se k nim neprihlíŽí.
UčastníciŤízenímohou nah|ížetdo podk|adťr rozhodnutí {Stavební a vyvlastĎovací riiad
Městského radu Podborany, rjrednídny: Po. aSt.7,00 - 16,30 hodin; Ut.7,00 - 15,o0
hodin; Pá.7,aa. 14,30 hodin (čtvrtek není rirední den}).

Poučení:
Účastnícijsou oprávněni navrhovat d kazy a činit jiné návrhy po ce|ou dobu rízeníaž
do vydání rozhodnutí. Úcastníci mají právovyjádrit v ťízenísvb stanovisko. Účastníci se

mohou pťed vydáním rozhodnutí vyjádiit k podk|adťrm rozhodnutí, popňípadě navrhnout
jejich doplnění.

Žadate| zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání
zemního rozhodnutí, by|a bezodkladně poté, co bylo naiízeno večejnéristní jednání,
vyvěšena na místě urČenémstavebním rjradem nebo na vhodném verejně prístupném
místě u statŮy nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby
veÍejného stního jednání.
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Z častníliseveiejného Ístníhojednání více osob z

ťad verejnosti a moh|o-|i by to Vést
ke zmaiení ričelu verejného stnírro jednání, zvolí si spo|ečnéiro zmocněnce'
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a
ofatrováníí dukazu
J*ltazr: a dalších
psdk|ad prs vydání správníha rszhsdnutí nebs opatrení'
Stavební ,jrad mťrže podle $ 173 odst. 1 stavebního zákona uloŽit porádkovou pokutu
do 50 000 Kč tomu, kda
.závaž1Ým zn gobem .ztěŽuje postup v Ťízeníanebo p|nění
tikolťt pod|e s172 odst. 1 stavebního,zákona tím,
Že znemožnuje oprávněné rirední
osobě nebo osobé jí pfizvané vstup na svťlj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některf

moc.

z rÍcastník zastupovat, piedložíjeho zástupce

písemnou p|nou

lng.Milan Cimr
vedoucí stavebníha
a vyv|astnovacího uradu
Toto oznámení musí blt vyvěšeno po dobu 15 dnri na ÚÍední a elekrronické
desce
MěÚ Podbofany (wqrry.porlb.oranvjetl a na Úfední desce Městyse NepomyšI.
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Razítko, psdpis orgánu, kterf pctvrzujs vyvěšení a sejmutí

obdrží:
U*astnigi f*o.v
fuIěstys N*p*rnyšl, |DDs: hyfasjy
Petra za!ícavá, Nspsrnyšl č.p' 64, 43g 71 t{epamyšl
Milena Dobrovalná, Nepomyš| Č.p. s5, 43s ?1 N*pomyš|
Juraj Gašpar, NepornyšI č'p. 65, 439 71 Nepornyš|
v|astní
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