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ManŽele .|aroŠovi
Rosička l2
592 12 Nížkor,

\,'yřizuje
|)r,rrř;ikovl|l

V Rosičce dne
8.9.20 t{J

Váš dopis značky/ze dne

provozOvnu.

obecní úřad v Rosičce. přec1běŽně pro.iecÍnal Žádtlst manŽelŮ JaroŠovýclr ve věci zřizenÍvěcného břenrene průclroclu a prů'jezdir po části pozemku p'č. 489i2 - ostatní plocha (dlevyznačení na snímku z katastru nemtlvitostí).

Zádostb-v- lařáctnězvei"e"jněrranaťrřednídesce()t jdne 
11'7.2a10asejmutadne28.7.20i0apňjal v prvé části se r.y'jádřit k tlbsahu 1éto Žáclristi:

a) t. Žádosti nlarrŽe lť' Jarošor.i. č.o. l2

tu/.  a l €

í::':':j::1';Í:.';::,:'::':^:::.1ro::: 
s nrai.tkenr ou"* *o'ovolně a bez iakéhoko1ir,

:*'*T::l"1:'1';l"-1.io::"tu-;at3 !i jinl I "b"; ;.-;#u;'"" i':;i#Tffii:;
:::T:j ::.::'ld"Ť,ťŽádaj í a uŽ i v a.i í ..' t'*.n it,,., ň;;;ň ffi ;.

;;T;.je tak nepatrný přínos'Dále Zanomírrnií Ťp n"' ' t^i.í , '  '-L' , .: Ít
3j:"^::**''i{: i: nenra.ií 

.s 
obcí l{osičia .,,u.,t..nl".#'"iÍ.'#Ié':iÍlj'

;:ffÍl..:::::o 
oclpaclu a odpac'u (plast. papír) o .,b.." n."li"llřr"ff ;T;'x;

Obec v žádném případě není pclr,,inna zařizovat výŠe uvedené pocÍmínky Žádosti azaŤízovaÍobčanům zŤízeni věcrrélro břemerre po pozemku obce. }}ouze .je povinna vydat souhlasné čizamítavé stanol'isko.-'včetně trvedcní potjmínek cJo této smlouv1'. které jsou pro Žadatelezavazné. Za.jištění 'u,eŠkerých úkonů veemo náklaclů pro zřízení věcného břemene průchodu aprů.jezdu .jde na úkor Žadatele a ptlzdiii uŽir'atele precimetneho pozemku a je pouze na jehouvážení, zda toto bude p|nit svůi účel. i:Jil.:l .. i.anJ o ol."ni pozemek. ktery.ie právoplatněuŽír'árr vŠemi občan1,'bez .rrrrezení ner'idí ()tJ tttrvod ,.d" ,ř:i-,o,ut věcné břemeno.

I{lavní stanovisko a vyjátlření ()['l k předmětné zá|eŽitosti:

. část pozemku p.č.48912 -ostatnÍ plocha snrčrent od MK p,č,527 vedoucí okolo RI)č'p. lóač.p'  l5anemovitostí RDó'p ' . laaz]<RDJ.p. rz.  tzv.Zčást i  zpevněnáplochaje uŽívána.|ako komunikace přís1upov.á a prtijezdná fro mensi r,ozidla.dále podotýkáme. Že vur,eclenc. MK je.i'ůen raj htavni karralizace od RD čp.12vČetně ostatních přípo'iek * tudíŽ nc|ze nikdy,'pu'*n",.:k odprodat.. část pozenrku p.č. 489i2 * ttstatní plocha pr.b n**..,vitostí RD č.p. 11 a zahradclu RDč'p. l2 a pozemkenr parcela č' "+89,/7 ve v]astnictví RD Č.p. l4 * je vŠemi občany obcevyuŽíván.jako průchozí či r' případč potřeby.iako prulezoný.



Jedná Se o pozemeknavazujícínapříjezd k několika nemovitostem, včetně užívání občany
_ nemá - oU v Rosičce zájemprodávat tento předmětqý pozemek.

oÚ nemá k dnešnímu dni Žádnou žáďost o případný odprodej předmětné části pozemku.

Budete-li nadále požadovat zťtzení této smlouly, budou vrím sděleny závazné podmínky:
a) předmětná část musí b;it geo. zaněŤení za iň,asti zástupců obecního uřadu a

stanovených podmínek,
b) podmínky užívánímusí bý přesně stanoveny ve smlouvě

Tímtopovažujemecelouzá|ežitostzauzavřenou,

ZaoÚ:


