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 Obec: ………………………………………. 
 Adresa: ……………………………………. 
 PSČ: ………………………………………… 
 

 

 

 

Věc:  NÁVRH NA POŘÍZENÍ ZMĚNY „ÚZEMNÍHO PLÁNU 

……………………………………………………...“ 

 

podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) ve znění pozdějších předpisů 

 

I.     Navrhovatel 

   fyzická osoba  

 - jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování) 

   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) 

   právnická osoba  

- název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla  

(popř. jiná adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby 

................................................................................................................................................................

.......... 

................................................................................................................................................................

.......... 

................................................................................................................................................................

.......... 

 

Email: Telefon: 

Podává-li návrh na pořízení změny územního plánu více žadatelů, jsou údaje obsažené v bodě I. 

připojené v samostatné příloze: 

   ano                  ne 

Navrhovatel jedná:    

  samostatně      



2 
 

   je zastoupen: jméno, příjmení / název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu / 

adresa  sídla (popř. jiná adresa pro doručování): 

................................................................................................................................................................

......... 

................................................................................................................................................................

......... 

II.    Dotčené pozemky nebo stavby navrhovatele na území obce (na základě vlastnického nebo 

obdobného práva – pokud existuje) 

Stavba: ............................................. 

Pozemek 

Pozemková / Stavební parcela č. : ............................................. 

Katastrální území: .....................................................  

Vlastnické nebo obdobné právo bude doloženo samostatně přílohou této žádosti (např. aktuální 
výpis z katastru nemovitostí)  

Jedná-li se o více pozemků v různých katastrálních územích, žadatel připojuje údaje obsažené v bodě II. 
v samostatné příloze: 

 ano            ne 

III.    Údaje o současném využití ploch a o navrhované změně jejich využití 

V případě nejasností doložit návrh přehledným zákresem do katastrální mapy formou přílohy.

Katastrální 

území 

Pozemek 

parcelní č. *) 

Využití plochy – 

stav dle ÚP **) 
Současné využití 

Využití plochy – 

návrh ***) 

     

     

     

 

IV.    Důvody pro pořízení změny územního plánu 

................................................................................................................................................................

.......... 

................................................................................................................................................................

.......... 

................................................................................................................................................................

.......... 

                                                                    
*)  Uvést zda se jedná o pozemkovou nebo stavební parcelu 
**)  Uvést kód plochy dle stávajícího ÚP 
***)  Uvést kód plochy dle požadované změny 
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................................................................................................................................................................

.......... 

V.  Návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu (dle §45 odst. 4 stavebního zákona) 

Jedná se o náklady na zpracování změny územního plánu projektantem, mapové podklady, příp. 

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (vyjádřené procentním podílem spoluúčasti). 

 

................................................................................................................................................................

.......... 

................................................................................................................................................................

.......... 

................................................................................................................................................................

.......... 

 

.............................................................             

.................................................................... 

datum a místo                                                                            podpis navrhovatele nebo jeho zástupce  


