Město Uherské Hradiště
Útvar městského architekta

Návrh na pořízení změny územního plánu
dle zákona č.183/2006 Sb., (dále jen "Stavební zákon) v aktuálním znění

A. Dotčená územně plánovací dokumentace:

B. Navrhovatel změny územního plánu (dle § 44 Stavebního zákona - vyberte navrhovatele)
Občan obce/města

Jméno a příjmení:

Datum nar.:

Adresa trvalého pobytu, popř. jiná adresa pro doručování

Fyzická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce

Jméno a příjmení:

Datum nar.:

Adresa trvalého pobytu, popř. jiná adresa pro doručování
Pozemek či budova na území obce, ke kterým má vlastnická či obdobná práva:
parc. číslo:

katastrální území:

Právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce
Název nebo obchodní firma:

Identifikační číslo nebo obdobný údaj:
Adresa sídla, popř. jiná adresa pro doručování

Osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby:
Pozemek či budova na území obce, ke kterým má vlastnická či obdobná práva:

parc. číslo:

katastrální území:

Orgán veřejné správy

Označení orgánu veřejné správy:
Jméno a příjmení oprávněné úřední osoby:
Oprávněný investor (dle § 23a Stavebního zákona)

Název nebo obchodní firma:
Identifikační číslo nebo obdobný údaj:

Adresa sídla, popř. jiná adresa pro doručování

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem oprávněného investora:
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C. Návrh změna územního plánu
(např. navrhovaná změna využití ploch na území obce, změna podmínek využití apod.):

C.1 Výčet pozemků dotčených návrhem (dle aktuální katastrální mapy):

parc. číslo:

Katastrální území:

C.2 Údaje o současném využití ploch dotčených návrhem (dle stávajícího územního plánu):

C.3 Údaje o současném využití ploch dotčených návrhem (dle stavu v terénu):

D. Důvody pro pořízení změny územního plánu:
(např. nesoulad mezi záměrem navrhovatele a stávajícím vymezením ploch, nesoulad záměru se
stávajícími podmínkami využití apod., případně návrh na vymezení nových zastavitelných ploch)

D.1 Odůvodnění potřeby vymezení nových zastavitelných ploch a nemožnosti využití již
vymezených zastavitelných ploch (dle §55 (4) Stavebního zákona, uvádí se pouze v případě návrhu
na vymezení nových zastavitelných ploch):

E. Návrh úhrady nákladů na pořízení změny (dle § 45 (4) Stavebního zákona)
Navrhovatel souhlasí s částečnou/úplnou náhradou nákladů na její zpracování, na vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území a na mapové podklady.

F. Grafická příloha
Zákres hranice řešené plochy na podkladu aktuální katastrální mapy, případně na kopii hlavního
výkresu z územního plánu.
G. Kontakty

Telefon:

E-mail:

H. Poznámky

Datum:

Podpis....................................................
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