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Zdeněk Kobe|čuk, Zbyslovova 2560,438 01 Žatecn
Ladis|ava Kobelčuková, Zbys|avova 2560,438 01 Žatecn
Miros|avJandík, Na Húrce 175,439 82 Vroutek,
Jana Jandíková, Na Húrce 175, 439 82 Vroutek
(dále jen ''žadatel''} podal dne 25.3.2011 Žádost o vydání uzemního rozhodnutí o dělení:

pozemku parc.č.516/2 v k.ti. Dvérce,
dělením vzniknou pozemky parc.č' 516l2a 516/4 v k.ti. Dvérce

Uveden1im dnem bylo

zahájeno zemní íízení.

Stavební a vyv|astĎovací rad Městského radu Podborany, jako stavební urad
piís|ušnfpod|e $ 13 odst. 1 písm. tl zákona c. 183i2006 sb., o uzemním p|ánování a
stavebním Íádu (stavební zákon), ve znění pozdějších predpisťr (dále jen ''stavební
zákon.'}, oznamuje pod|e $ 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení rizemního iízenía
současně narizuje k projednání Žádosti verejné stní jednání spojené s oh|edáním na
místě na den

9. května 2011 (pondělí) v 13:00 hodin

se schťrzkou pozvan'Ích v ma|é zasedací místnosti MěÚ Podboianv
í1. oatro. č. dverí 206).
Závazná stanoviska dotcen1ich orgánťr, námitky rjcastníkťt íízenía piipomínky veiejnosti
musí bft up|atněny nejpozději pri verejném rjstním jednání, jinak se k nim neprihlíží.
Učastníciťízenímohou nahlíŽet do podkladťr rozhodnutí (Stavební a vyv|astliovací riiad
Městského rjradu Podborany, rední dny: Po. a St. 7,00 - 16,30 hodin; Út. 7,00 - 15,0o
hodin; Pá. 7,00 - 14,30 hodin (čtvrtek není rjiední den)).

Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat dťrkazy a činit jiné návrhy po ce|ou dobu ťízeníaž
do vydání rozhodnutí. Úcastníci mají právovyiádíit v ?ízenísvé stanovisko. Účastníci se
mohou pred vydáním rozhodnutí Vyjádrit k podkladťrm rozhodnutí, poprípadě navrhnout

jejich dopInění.

Žadatet zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že poda| Žádost o vydání
zemního rozhodnutí, byla bezodk|adně poté, co bylo naĚízeno veiejné ustní jednání,
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vyvěšena na místě určenémstavebním radem nebo na vhodném verejně prístupném
místě u stavby nebo pozemku, na nichŽ se má záměr uskutečnit, a to do doby
verejného tÍstníhojednání-

Z častnili se verejného tistního jednání více osob z iad

veĚejnosti a moh|o.|i by to vést
ke zmarení če|u verejného ustního jednání, zvolí si spo|ečného zmocněnce.

K závaznym stanoviskťlm a námitkám k věcem, o kter ch bylo rozhodnuto pňi vydání
rjzemního nebo regu|acního plánu, se neprih|íŽí. Úcastník rízeníve svfch námitkách
uvede skutečnosti, které zak|ádaií jeho postavení jako častníkaÍízení,a dť.tvody
podání námitek; k námitkám, které nesplnují uvedené poŽadavky, se nepiihlíŽí.

Pověien1i zaměstnanec stavebního uĚadu je pod|e s 172 odst. 1 stavebního zákana
oprávněn pri p|nění kolťt vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím
jejich vlastníkťr pĚi zjištbvání stavu stavby a pozemku nebo opatĚování dťrkazrj a dalších
podklad pro vydání správního rozhodnutí nebo opatrení.

Stavební riiad mťrŽe podle s 173 odst' 1 stavebního zákona u|ožit poiádkovou pokutu
do 50 000 Kč tomu, kdo závažnfm zpťtsobem ztěŽuje postup v iízeníanebo plnění
rjko|ťr podle s 172 odst. 1 stavebního zákona tím, Že znemoŽĚuje oprávněné rjiední
osobě nebo osobě jí prizvané vstup na svťrj pozemek nebo stavbu.
Nechá-|i se někten.f
moc,

z

rjčastníkťrzastupovat, pied|oŽí jeho zástupce písemnou p|nou

lng. Milan Cimr
vedoucí Stavebního a vyvlastnovacího uradu

Toto oznámení musí bft vyvěšeno po dobu 15 dn na Íedníae|ektronické desce
nrcÚ poouoŤany a riŤední desce Měštyse Nepomyšl a gbce Dvérce.
Vyvěšeng dne:

Sejmuts dne:.....,....ff'
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Razítko, pcdpis orgánu, ktery potvrzuje Vyvěšenía sejmutí sznarnen
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obdrží:

/
ÚČastníci {{p vlastních rukou}
Zdeněk Kobelcuk, Zbyslovova č'p' 2560, 438 01 Zatec 1
Ladls|ava Kobe|Čuková, Zbyslavova Č.p. 25$0, 438 01 Žatec
Miros|av Jandík, Na Hťlrce 175, 43g 82 Vroutek
Jana Jandíková, Na Hurce Ď.p. 175, 43g 82 Vroutek
Městys Nepomyš|, lDDs: hyfagiy
\Í

DotĚené orqánv státní správy(doporučeně}
MěU Podborany - odbor Životního prostredí, Mírová č.p. 61 5, 441

Vlastní

17 Podborany

