Městský úřad Žamberk
Odbor REUP - odd.územního plánování
Masarykovo náměstí č.p. 166
564 01 Žamberk
V ………...……………………dne………..…...

Návrh na pořízení/změnu* územního plánu ……………………………………………
v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

I. Identifikační údaje navrhovatele, který podává návrh na pořízení/změnu územního
plánu, vč. uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě
občan obce (par. 44 písm. c stavebního zákona)
jméno a příjmení: ………………………………………… dat. narození (č. OP): ………...…..
místo trvalého pobytu: ………………………….………………………………………………
adresa pro doručování: ………………………………………………………………………..
fyzická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě v obci
(par. 44 písm. d stavebního zákona)

jméno a příjmení: ………………………………………… dat. narození (č. OP): ………...…..
místo trvalého pobytu: ………………………….………………………………………………
adresa pro doručování: ………………………………………………………………………..
uvedení vlastnických nebo obd. práv k pozemku - stavbě na území obce: (uvést v tabulce)
právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě v obci
(par. 44 písm. d stavebního zákona)

název nebo obchodní firma: ……………………………………………………...……………..
IČ: ………… adresa sídla dle OR: ………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………..….
adresa pro doručování: ………………………………………………………………………..
uvedení vlastnických nebo obd. práv k pozemku - stavbě na území obce: (uvést v tabulce)
oprávněný investor (par. 44 písm. e stavebního zákona)
název nebo obchodní firma (jméno a příjmení): ………………………………………………..
IČ (dat. narození č. OP): ………….… adresa sídla dle OR: …………………………………
………………………………………………………………………………………………...…
adresa pro doručování: ……………………………………………...…………………………..
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katastrální území

parcelní č., stavba č.p.

uvedení práva k pozemku, stavbě

Výčet pozemků lze nahradit přesným zákresem hranice řešené plochy na podkladu katastrální mapy,
který se připojí v samostatné příloze:
ano
ne

II. Údaje o navrhované změně využití ploch na území obce
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
katastrální území

parcelní č.

výměra

Výčet pozemků lze nahradit přesným zákresem hranice řešené plochy na podkladu katastrální mapy,
který se připojí v samostatné příloze:
ano
ne

III. Údaje o současném využití ploch dotčených návrhem
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

IV. Důvody pro pořízení změny územního plánu
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

V. Návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu
(úhrada nákladů může být požadována, pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno
výhradní potřebou navrhovatele § 45 odst.4 z. č. 183/2006 Sb. – stavební zákon)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

………………………………………………..
podpis navrhovatele
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