FORMULÁŘ
Návrh na pořízení změny územního plánu / požadavky k novému územnímu plánu:
podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění
I. ŽADATEL
fyzická osoba
jméno, příjmení, titul. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa): __________________________________________
telefon,mail. adresa:________________________________________________________________
fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její podnikatelskou činností
Jméno, příjmení, druh podnikání (IČO): __________________________________________________
adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci (popř. jiná doručovací
adresa)____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
telefon, mail. adresa:_________________________________________________________________

právnická osoba
název nebo obchodní firma, (IČO) nebo obdobný údaj: ______________________________________
adresa sídla (popř. jiná doručovací adresa), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby
__________________________________________________________________________________
telefon, mail.adresa:_________________________________________________________________
Žadatel jedná
samostatně a má vlastnická práva nebo obdobná práva k pozemku
v zastoupení na základě přiložené plné moci: jméno, příjmení / název nebo obchodní firma,
zástupce; místo trvalého pobytu / adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
*doložení práv: (výpisem z Katastru nemovitostí, platnou kupní smlouvou, smlouvou opravňující k provedení
změny a pod.)

II. Údaje o navrhované změně využití ploch na území obce (uvést parcelní číslo pozemku(ů) dle
údajů z katastru nemovitostí. Pokud se jedná o část pozemku(ů), vyznačit požadovanou plochu do
zákresu katastrální mapy (katastrální mapa nemusí být s kolkem, postačí snímek a výpis z internetu)
- § 46 odst.1 písm. b-d)
Pozemek(y) p.č. (nebo jeho část):_______________________________________________________
v katastrálním území: _______________________________________________________________
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FORMULÁŘ
Stručný popis změny požadovaného využití předmětné plochy z hlediska územního plánu
požadované využití z hlediska územního plánu: ___________________________________________
__________________________________________________________________________________
*(např. bydlení, obchod, výroba, zemědělská výroba, rekreace, popřípadě sloučené – bydlení a obchod či
provozovna, penzion, aj.)

současné využití ploch (k čemu je daný pozemek v současné době využíván): ___________________
využití dle platného územního plánu: ___________________________________________________
důvody pro pořízení změny (záměry): ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________
*(např. stavba rodinného domu, komerční výstavba rodinných domů, prodejny, penzionu, restaurační či
hotelové zařízení, skladovací hala, výrobní provozovna, hospodářská budova, zemědělský závod, zahrada,
zalesnění a jiné záměry)

§ 46 odst.1 písm. e)
návrh financování: Např. Navrhovatel bere na vědomí, že po něm bude obec ……. , po schválení
územního plánu, požadovat úhradu adekvátní části nákladů vynaložených na jeho pořízení
Upozornění:
1) Za platnost doložených údajů zodpovídá navrhovatel změny. Dodatečné zjištění nesprávnosti či
nepravdivosti údajů v návrhu, může zapříčinit neplatnost žádosti
2) Všechny body žádosti musí být vyplněny. Pokud tomu tak nebude, může dojít k vyřazení žádosti
pro neúplnost

________________________________________
podpis žadatele nebo jeho zástupce

V _____________________________ dne: ______________

Seznam příloh (doložených spolu se žádostí):
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