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Věc: Odvolání proti územnímu rozhodnutí
Sp.zn. sú/366l20ll
čj,:muvh/3334l2a0'

Rozhodnutí o změně využití území ze zal:u:ady na travní porost na ppč. 5I9l3 v k.ú. Stanový
v obci zlatá olešnice.

Dne 2l .l2.201l byla podána žádost Jitkou Kuhovou nw. 9,4.1954, bytem Varšavská l243l4,
1 20 00 Praha 2 a Evou Menclovou, nar. 23. 1 0. 1 95 1 bytem Kladská 1448/7 , 120 00 Praha 2, o

vydání roáodnutí o změně využití územi na par.č, 519/3 v k.ú. Stanový v obciZlatá
Olešnice z,e stéxajícího pozemku: zahrada na změnu pozemku na : neplodná půda.

Následně měla být podrfura žádost na sloučení pozemku 519/3 se sousedním pozemkem
v našem vlastnictví v par.č.Sl7l1 v k.ú. Stanoyý obciZlatáOlešnice, kteď je také vedenjako
neplodná půda. Toto vše mělo bft provedeno z důvodu odkoupení vedlejšího pozemku
sl7l?,který je také veden jako neplodná půda a je ve vlastnictví Pozemkového fondu České
republiky.

Z tohoto důvodu žádáme o změnu druhu pozemku 5l9l3 v k.ú. Stanový v obeiZlatá
Olešnice ne na travnatý porost, ale na neplodnou půdu, jak byla i naše ádost podana. Tento
postup byl navíc konzultován dopředu a doporučen pracovníkem Městského úřadu ve
Velkých Hamrech.

Děkujem za opravu a vyřízení naší žádosti

S pozdravem

kuhová Jitka

fu*n' frl4
Menclová Eva

/Á,-a'áq
Zasláno na: Městský úřad ve Velkých Hanrrech
stavební úřad
468 45 Velké Hamry ě.p.362

V Praze dne23.2.20|2
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Věc: Odvolání proti územnímu rozhodnutí
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Rozhodnutí o změně využiti území ze zallíady na travní porost na ppč. 51913 v k.ú. Stanový
v obci zlatá olešnice.

Dne 2l .12.2011 byla podrina žádost Jitkou Kuhovou nar. 9.4.1954, bytem Varšavská l243l4,
120 00 Praha 2 a Evou Menclovou, nm. 23.10.1951 bytem Kladská l448l7,120 00 Praha 2, o

vydání rozhodnutí o změně využití území na par.č, 5I9l3 v k.ú. §tanový v obci Zlatá
Olešnice ze stávajiciho pozemku: zahrada na změnu pozemku na : neplodná půda.

Následně měla být podána žádost na sloučení pozemku 519i3 se sousedním pozemkem
v našem vlastnictví v par.č.Sl7ll v k.ú. Stanový obci Zlatá Olešnice, který je také veden jako
neplodná půda. Toto vše měIo být provedeno z důvodu odkoupeni vedlejšího pozemku
5|7/2,klerý je také veden jako neplodná půda a je ve vlastnictví Pozemkového fondu České
republiky.

Z tohoto důvodu žádáme o změnu druhu pozemku 51913 v k.ú. Stanový v obciZlatá
Olešnice ne na travnatý porost, ale na neplodnou půdu, jak byla i naše ádost podana. Tento
postup byl navíc konzultován dopředu a doporučen pracovníkem Městského úřadu ve
Velkých Hamrech,

Děkujem za opíavu a vyřízení naší žádosti

S pozdravem

kuhová Jitka

//uÁ,o^/ a*,l.WLrJ") /r-^*l
Menclová Eva

/Á*a'áq
Zaslér:ro na: Městský úřad ve Velkých Hamrech
stavební úřad
468 45 Velké Hamry é.p.362
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Úeasnrici firgúdle § 85 odst.l stavebního zákona
(do vlasfrúch rukou na doručenku) :

1. Jitka Kuhová" nar.9.4.1954, bytem Varšavská t243l4,120 00 Praha 2
2. Eva Menclová, nar.23.10.195l, bytem Klad§ká l448l7,120 00 Praha 2.
3. Obr,c ZlaáOlešnice, 468 47 Zlatá Olešnice 172

Dotčerré osrány stání správy (na doručenku) :
1. MU Tanvald Odbor stavební riřad a ávofiú prosťedi, 468 4l Tanvald

Ostatú účasfrúci fizení dle § 85 odst. 2 veřejnou vyhlriškou :
1. Ober, ZlaáOlešnice, 468 47 Zlatá Olešnice l72
2. Wollmannová Eva" Drei Eichen 8, 25368 Kiebitzreihe, Německo
3. Velechovský Jiřl, Zůlradn| 1062, 293 06 Kosmonosy
4.'Veleehovská Kateřing Zet|tadnl 1062, 293 06 Kosmonosy
5. Duštírová Monikq StanovY 42,468 47 Zlaá Olešnice
6. Missbergerová Renat4 Durychova t383l22,500 12 íIradec Králové
7. Bělonožník Pavel, 468 47 Zlaíá Olešnice 15

co stavební rlřad


