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- 1íz zo Fj_fiirsr@ňsťvo vnitra české republiky rozhodlo na základě

obec xnÁr,ova LHoTAnavrnu
ve správním řízení podle zákona č. 7I/1967 Sb., o správním
řízení, takto :

podle ustanovení § 11 a 7oa zák. č. 367/L99o Sb., o obcích
ve znění zákona č. 439/t99l Sb., kťerýrn se mění a doplňuje
zák. Č. 367/1990 Sb., a mění zákon č. 4IB/799O Sb., o hlavním
nrěstě praze se od obce xnÁr,ova LHoTA

v okrese ... Pís€k odděluje část /eaeěru-íi
U,eži/ . .pRo,BtJ,oV

Oddělením část,i PROBULOV vzniká s účinností od 1.I.L992 nová
samostatná obec, které se stanoví název PROBULOV. Její území
tvoří katastrální území obce PROBULOV. Obec se dále nečlení
na místní část,i. Stávající obci KRÁLOVA LHoTA, jež se člení
na částil LAZrŠrĚr s€ název obce nemění.

Pokud jde o majetek obcí
PRoBULoV

schvaluje ministerstvo vniťra e.'lr.a republiky návrh na rozdě-
lení majeťku, finančních prostředků, ostaťních práv a závazkŮ,
organizací a zařízení přealÓžený minisťerstvu vnitra České
republiky jako součásť návrhu na rozdělení obce. Majetek a majet-
ková práva budou převedeny novéiobci po ustavení jejích orgánů.
Do té ooby budou spravovány původní obcí.

odůvodnění
Ministerstr;,o r,rni|p4 České repubiiky obdrželo dnb 3.1?..199.1 .

pb.p.e. J(RÁI+o.VA I,Jlo.rA
a vytvoření . J.. nové obce /povýcn_obea,l.

\.,.



2-

Z předloženého návrhu, kťerý obsahuje všechny zákonem

požadované náležitosťi vyplývá , že usnesením -q,becníhO.zaStUPi-
te.lstva. KRÁLoVA. LHOTA..... byl schválen návrh na oddělení Části
/šffi ...P59P.U1.o.V... ..:..

- obce KRÁLoVA LHoTAod .-:.-.-.;';':-;"-.':'";:'."i". K vyvěšení návrhu na úřední desce doŠlo na

zákonem stanovenou dobu 20 dnů.
Nesouhlas s od,dělením čásťí PRoBULoV

nebyl uplatněn jednou deseťinou obČanŮ obce sťarších 1B let,
majících trvalý pobyt v oddělované ěást,i

K návrhu byl připojen soupis majetku, finanČních prosťřed-
ků a ostatních práv a závazků s návrhem na jejich rozdělení.
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:.lo.Bj.":y . . . má

/-p,a-tá4 vl

by1o vytýčeno a zakresleno v mapových podkladech.
okresní úřad . písek. ve svém stanovisku ze
- 29.11.199]d,ne .-:::::.-.-.-i.... posoudi1 předložený návrh se závěrem, že

nově vzniklé obce budou schopny plnit úkoly, vyplývající pro
ně ze zákona o obcích. ,t,..,

llinisterstvo vnitra České republiky vycházelo při rozho-
dování o rozd,ělení obce ze všech výše uvedených podkladů-
Posoudilo i otázku zda nově vytvořené obce budou, vzhledem
k jejich individuálním podmínkám, schopny plnit úkoly pod,le

zákona o obcích. Dospělo k závěru, Že obce budou schopny plnit
úkoly ve smyslu ustanovení § 11 citovaného zákona. ProtoŽe jsou
splněny i ostatní zákonem stanovené podmínky, rozhodlo zpŮsobem

uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

PouČení: Proti tomuto rozhodnutí lze podať dc 15 dnŮ ode dne
jeho d,oručení u ministerstva vnitra České republiky
rozklad ,/§ 61 odst. 1 zát. č. 71/]967 Sb-/-

Řediťe1 od,boru:

JUDr. Václav HENYCH

pověřený řízením odboru
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katastrální území,
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