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ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad v Českém Brodě, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle 
§ 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o dělení pozemků, kterou dne 8.7.2020 podali 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 82 a 92 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   d ě l e n í   p o z e m k ů 

parc. č. (orná půda), parc. č. (orná půda), parc. č. (orná půda) v katastrálním 
území Tuklaty. 

 

II. Stanoví podmínky pro dělení pozemků: 

1. Dělení pozemků v terénu bude provedeno osobou oprávněnou k provádění zeměměřických prací 
podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 31/1995 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

2. Pozemky sloužící jako budoucí komunikace budou o šíři min. 8m.   

3. Dělení bude provedeno tak, jak je zakresleno a okótováno na ověřeném situačním výkresu parcelace 
pozemků.  

4. V rámci dělení pozemků bude dodržena povinnost týkající se vymezení plochy veřejného 
prostranství (pro každé 2ha zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanské vybavenosti, nebo 
smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství 
o výměře nejméně 1000m2. Do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace. 

5. Pozemky budou rozděleny na jednotlivé parcely, komunikace a veřejné prostranství. Geometrický 
plán bude předložen stavebnímu úřadu k odsouhlasení. 
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6. Všem jednotlivým odděleným parcelám budou přiřazena katastrální čísla podle evidence katastru 

nemovitostí. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

 

Odůvodnění: 

Dne 8.7.2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o dělení pozemků. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly 
dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a 
stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své 
námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.  

Lokalita bude napojena na stávající komunikaci ul. Spojovací, v rámci napojení musí být rozdělen 
pozemek parc.č.  k.ú.  V rámci tohoto řízení byl doložen souhlas vlastníků s oddělením 
pozemku o šíři 4m. 

Dělení pozemků je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

  

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
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Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou. 
 
 
 
 
Otisk úředního razítka  
Bc. Sommerová Markéta v. r.  
odborný pracovník stavebního úřadu 
oprávněná úřední osoba 
Za správnost vyhotovení Adam Turecký 
 

 
 
Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 1000,- Kč byl uhrazen 
6.10.2020. 
 
 
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

  
dotčené správní úřady: 

 


