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NÁVRH NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
Dle § 46 zákona č, 183/2006 Sb., o územím plánování a stavebním řádu ( stavební zákon )

návrh na pořízení změny územního plánu obsahuje:

A. Údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo
obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce

□ fyzická osoba
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování),
vlastnická či obdobná práva

□ fyzická osoba podnikající - podání souvisí s její podnikatelskou činností
jméno, příjmení, druh podnikání, identifikační číslo, adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo
v jiné zákonem upravené evidenci (popř. jiná adresa pro doručování), vlastnická či obdobná práva

□ právnická osoba
název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa
pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby, vlastnická či obdobná práva

□ správní orgán
označení správního orgánu, jméno a příjmení oprávněné úřední osoby
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B. Údaje o navrhované změně využití ploch na území obce
(např. popis předpokládaného nového řešení lokality)

Identifikace pozemků

obec katastrální území parcelní číslo druh pozemku podle katastru nemovitostí

C-1. Údaje o současném využití ploch dotčených návrhem (dle stávajícího územního plánu)

C-2. Údaje o současném využití ploch dotčených návrhem (dle stavu terénu)

D. Důvody pro pořízení změny územního plánu
(např. nesoulad mezi záměrem a stávajícím vymezením funkčních ploch, nesoulad záměru se stávajícími
regulativy apod.)
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E. Návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu

F. Grafická příloha:
Zákres hranice řešené plochy na podkladu aktuální katastrální mapy

……………………………………………… ………………………………………………...
Datum Podpis
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