
Městský úřad TÝncc nad ,Sázavou
S t'..'. Ar

i:1r i"l"] K Nákli 404, 257 41 Týnec nad :"uavou
\

ODBOR VÝSTAVBY

(':isi.o JE1)NA( j MU1"nS - ()418/2012
SPIS(}YÁ. :4NA(:KA: výst.03 33/20 121Kr

VľiŔ1Z.Ujli:
1EI..EI'ON
E-MAIL:

Ing. Kj'áčmerová Miluše
117 7ňl 934
kra¢nlerovatamestcj{yr)ec.Uz

I),\1"UM: l6.1.2012

SDĚLENÍ

Městský úřad Týnec. nad Sázavou, odbor výstavby, .jako stavební úřad příslušný podle Ši l ; odst. l písm.
f) zákona č. 183RU06 Sb.. o územním plánováni a s{avebni[n řádu (stavebni zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě žádosti o infOrmace, k:terou dne 13. 1.20 12 podal

sdělu.je, ž.e d l e n i p o z e m k ii parč. č. 1178/! i, 1178/12, l 178/13, 1178/14, } 178/'15, l i78/16,
l l 78/1 7, l l 78/1 8. l l ?8!19. ] 178ň0. l 178/2 l. l i 78122 v katastrálním území Čakovice u Řehenic, bylo
l)!(}vederíu 7. poz.cnjků PK ľ 168, l 169. l 170 kdt. území Čakovice u Řehenic a tyto pozemky jsou
přístupné z veře,jně přístupné komunikace pa.rc.č. 20 12/1, který je veden v operátu katastru nemovitostí
.jako kon'u}nikac¢. Pro zajištěni' při"srupu k těmto pozenlkůl'n byb na pozemcích parč. č. ] 178/"1 4, l 1"78115
v kat. území Ča.k(wic.-e vv·"dáno úzenini rozhodríut.i na umístěni stavby místM komunikace -· příjezdová

K

k()munikaee jmi budoucí stavby r{)'dinných domů zdejším stavebním úřadem dne 27.1.20()9 pod č..j.
VÝst.508 Ĺ/2(')08l(.)tl a stavební povolení, které yydal Městský úřad Benešov. odbor dopravy, silničního
hcjspodářstvi a dopravně' správních astend dne 9.9.2009 pod sp. zn. ()]jSH/34()5,/20()8/}]B.
Pozemek PK. č.l 178/9 na mapových podkladech, které ,jsou k. dispozic:.i 7Akjšimu správnímu orgánu nebyl
dohkd.án, byl dohledán pouze pozemek PK Č..1 178, který má nyní parc.č.. l !78/28 a } 178/10, tQtO děleni
nebyk) řešeno zdeišin] odborem výstavby', nicméně oba tyto pozemky jsou přístupné z veřejně

Y' m'přístupných komunikaci parč, č.. 20 ID a 2093/7 vše v kat. území čakovice u Rehenic.
Pozemky parc.č. l 178/30, l 1'78/3 l a l 167 v kat. území Čakovice u Řehenic ma.ji hranici s veřejnou
komunikaci, lze je tedy zpřístupnit po prqjednáni s.jez.du z téK) k(}[nunikace. Pozemek parc..č. í 178/9 byl
podle PK půvQdnč pozemek č.l 171, který byl přístupný z veřejné místní komunik.ace PK č. 2012, pak
došlo k rozděleni na pozeniky pat'c.č. ] 171/2 a l 178/9 bez zajištěni pi'i'stupu k pozemku č.l 178/9, toto
děleni proběhlo v minulosti a neprojedná¥.'a.j ho zdejší stavební úřad. PQ7emek parč. č.. l 1.78/9 je ve
vlastnictví současného vlastníka pozemku pa.rc.č.l 178)30 a je tedy přístupný přes tento pozemek.
\'" případě, že budete požadovat' vvhotoveni kQpie územního ro7hodnutí, bude nutné o ni požádat
písemnou fôr!nou, popř. elektronicky se zaručený'm e!ektľonickým podpisem zde.jši správni úřad. Tato
služba bude podle příslušných právních předpisů zpoplatněna.
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