
Obec Psáry V Praze, 29. 1.2013
Pražské 137
252 44 Psary f!~oĺf3

Věc: Žádost o rozdělení pozemku a následnou směnu s obcí

Váženi. Touto cestou bychom rádi požádali o schválení dělení pozemku 697/2. Přikládáme GP
potvrzený katastrem s návrhem dělení. Prosíme o stanovisko stavební komise pro doložení na
stavební úřad Jesenice,

Dále Vás žádáme o laskavé projednání naší žádosti, které se týká navrhované směny pozemků. Při
digitálním zaměřování, záznamu ideálního dělení a zpřesňování hranic původního pozemku 697/2 -

zahrada, která je umístěna v obci Psáry, zapsaná na listu vlastnictví 873 u katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ jsme zjistili, že část našeho pozemku zasahuje
téměř celý vjezd na příjezdovou komunikaci k pozemku 697/4.

Navrhujeme tuto situaci vyřešit jednoduchou směnou pozemků a tímto bychom chtěli obec požádat
o souhlas s touto směnou.

Jedná se dle nového zpřesnění hranic o část našeho pozemku 697/37 o celkové výměře 46 m2,
kterou navrhujeme vyměnit s obcí za pozemky 1072/6 a 1072/70 celkové výměře 46 m2. Pozemky
1072/6 a 1072/7 budou Po zpřesnění hranic nově zapsány do katastru jako zahrada‘ pozemek 697/37
jako ostatní plocha/ostatní komun~kace. Pozemky 1072/6 a 1072/7 byli před zpřesněním hranic a
digitalizací zapsány jako součást pozemku 1072/2 na listu vlastnictví 10001 u katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ jako ostatní plnrh~/n~t~tní lcnmiinikac~.

Pokud bude potřeba mne kontaktovat volejte prosím na tel.
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Vf‘KAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOViTOSTÍ

ZpYesn~nf geometrického a polohového určení pozemků padls ~ 19c odst. 4 katastrálního zákona a navržen‘ v tomto oeometrick‘m
plánu lze ‚‘ katastru nemovitost‘ provést jan no základě souhlasného prohlášeni podle ~ as odst. E kotastrólr‘l ‚tyhIá~ky.

Dělit ne~a sce1ovat pozemky lze jan no zdkloá~ územnflio rozhodnuu, pokud podminky pro ně najsots stanoveny jiným rozhodnutkn nabo opotranim.
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