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Husovo náměstí 1,517 54 Vamberk

Č.l., 2l44l2009A4ÚVA
vyiizuie: Ing. vaněk

Pat k Plesl' Záně] 222' 517 43 Potštejn
Pozemkový fond ceské reprrb1iky, Husinecká 11' 1]0 00 Praha3
Ladislav sedláěek' Rudé armády 453, 517 '12 Doudleby nad orlici
Eva Sedláčková, Rudé armády 453, 517 42 Doud1eby nad orlicí
obec Zárněl, Záměl 158, 517 43 Potštejn
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výroková část:

Městský úřad Vamberk' odbor stavebni Ílřad' jako stavební úřad příslušný podlo s 1] odst. ] písn' 0
zákona č. 18]/2006 sb.. o územnín plánováni a stavebnim řádu (stavební zákon)' vc znění pozdě.jšich
předpisri' (dále jen ''stavební Zíkon"). v územnim řizení posoudil podle $ 8'1 aŽ 91 stavebního zákona
Žádost o vydání řozhodnutí o umístění stavby nebo zďizeni (dá1e jen "rozhodnulí o unístěni stavby")'
kterou dne 24.11.2009 podal

Patrik Plesl, nar. 3.12.1971' Záměl 222, 5l1 43 Potštejn

(dále]en ''l1da(e]'')' a na Záklddě loholo po5otl.,en:'

I' vydává podle s 79 a 92 stavebního zákona a s 9 vyhlášky č' 503/2006 sb.' o podrobnější úpraYě

územniho řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

řozhodnutí o umístění stavby
PaÍkoviště pro osobní automobily

(dálejlrn "stavba'') na pozenlku parc. č' 188/4 v katastrálnim území Zámě]'

Druh a úěel unrisťované stavby:

- Parkoviště pIo osobní automobily

Unístční stavby na pozemku;

_ Stavba bude umístěna na pozemku paÍc 'č ' 1 8 8/4 v k.ú- Záměl ' od osy kolej e celostátn í trati
řIanušovice Velký osek budejižni okraj vzdálen 65,o m' délka pozemku je 23,0 m' Šlie pozcrnku
je dána šíří pozemku paťc'č. 188/4 v k'ú. Záměl a činí 6,0 aŽ 7,0 m'

Určení prcstoÍového řešení stavby:

- Zpevněná plocha

II. stAnoví podminky pro umístěni stavby:

l' Stavba bude umistěna v souladu s gťafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného
stavu Ílzemi v měřítku katastnilni lnapy se zakreslenim staveblrího pozemku, požadova ým


