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szNÁMENÍ
zAHÁJENí ÚzrltnxíHs Říz=Ní* PsuVÁNí x Úsrruínnu JEnruÁrtí
Městys Nepomyšl, 439 7Ť Nepomyšl 82
(dá|e jen ''Žadatel'') podal dne 15.8.201 1 Žádost o vydání rjzemního rozhodnutí o dělení

pozemk

st. p. 22612 v katastrálním rizemí Nepomyš|,
dělením yzniknou pozemky parc. č.3497,3498 a 3499 v katastrálním zemí
Nepomyšl.
Uvedenfm dnem by|o zahájeno uzemní čízení.

a vyv|astnovací rirad Městského uradu Podborany, jako stavební r]rad
pÍís|ušnfpod|e $ 13 ods1. 1 písm. tl zákonač,. 183/2oa6 sb., o rjzemnrm p|ánování a
stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších predpisťr (dá|e jen ''stavební
zákon''i,.oznamuje pod|e $ 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení rjzemního rízenía
sotč-asně narizu'je k prcjednání návrhu verejné ustní jednání s}cjené s chledáním na
místě na den
sJ1ye.lni

10. Ííina2011 {pondětí) v 10:30 hodin
se schť.lzkou pozvanÝch v malé zasedací místnosti č. dveĚí 206 na Městském riradě

v Podboranech.
Závazná stanoviska dotčenfch orgánťr, námitky rjcastníkťrfízenía piipomínky veiejnosti
bÝt y.p|atněny nejpozději pri verejném stním jednání, jinak sb t nini neprinlizi.
Ty.í
UčastníciŤízením9hoy nahlíŽet do podk|adťl rozhodnutí (Stavábní a vyv|astĎovací rjĚad
Městského rjfadu Podboiany, riiední dny: Po. a St. 7,00 - 16,30 hodín; Út. z,oo - t s,oO
hodin; Pá. 7,00 - 14,30 hodin (čtvrtek není rjĚední den)).

Poučení:
Úcastníci'jsou oprávněni navrhovat dťrkazy a činitjinénávrhy po celou dobu fízeníaž
do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyiáont u ťízenísué btanouisl.o. Úea.i'i.i ;;
Tglou pÍed vydáním razhadnutí Vyiádrit k podk|ad m rozhodnutí, poprípadě navrhnout
jejich doplnění.
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, Že poda1 žádost o vydání
zemního rozhodnutí, byla bezodk|adně poté, co bylo naíízeno veĚejné ustní jednání,
vyvěšena na místě určenémstavebním rjradem nebo na vhodném verqne príštupnem
-a
st-avby nebo pozemku, na nichŽ se má záměr uskutečnit,
tb do doby
-t]
'nft9
verejného
stního jednání.
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Zrjcastní-li se veĚejného rjstního jednání více osob z rad verejnosti a moh|o-|i by to vést
ke zmaiení uče|u veiejného stního jednání, zvo|í si spo|ečného zmocněnce.
Pověienf zaměstnanec stavebního uiadu ie pod|e $ 172 odst. 1 stavebního zákona
oprávněn pri plnění uko|ťr vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím
jeiich v|astníkťrpii zjištbvání stavu stavby a pozemku nebo opatÍovánídťrkazťra dalších
podk|adťr pro vydání správního rozhodnutí nebo opatrení.

Stavební uÍad mťrže podle $ i73 odst. 1 stavebního zákona u|oŽit porádkovou pokutu
do 50 000 KČ tomu, kdo závaŽnlm zp sobem ztěžuje postup v rízeníanebo p|nění
rjkolťr podle $ 172 odst' 1 stavebního zákona tím, Že znemoŽĎuje oprávněné uiední
osobě nebo osobě jí píizvanévstup na svťrj pozemek nebo stavbu.
Nechá-|i se něktenf
moc.

z

učastníkťrzastupovat, pčedložíjeho zástupce písemnou pinou

Ing. Milan Cimr
vedoucí Stavebního
a vyvlastnovacího radu

Toto oznámení musí b t vyvěšénopo dobu í5 dn na Íednía e|ektronické desce
ueÚ poougíany (yrnvw.p9ť}oÍany"net} a na Ťední desce Městyse NepomyšI.
Vyvěšeno dne:

.."...!.3...$.8:'.e$jllt..I-I

$ejmuts dn*:

..-.r.ir...1.Íi.,:]{}.:.2011-rrr.r.

Razítko, podpis orgánu, kte'1f potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznáme

sbdrží:
UČastníci{da vlastnich ruko.u}
Městys Nep*myšl, |Dss: hyťagiy

vyhláškou

Úcasiníei vqreincu
,
lng. L*nka Cerna, Maková *.p' 2B1 3ť24, Ustí nad Labem-severní terascl, 40s 11 Ustí
nad Labem 1 1
Jana Gassauerová, Nepomyšl č.p. 216,43971 Nepomyšl
Jirí Landa, Nad M|fnsk m Potokem Č.p. 510/6, Praha 10-Dubeč, 1a7 00 Praha 1 1 2
Jana Landová, Nad M|fnsk1im Potokem č.p. 51016, Praha 1O-Dubeč,107 00 Praha 112
Bedrich Engl, NepomyšI č.p. 219,439 71 Nepomyš|
Správa a drŽba silnic Usteckého kraje, príspěvková organizace, Ruská 260/13,
Pozorka, 417 03 Dubí u Teplic 3
v|astní

