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Návrh na pořízení změny územního plánu
podle ust. § 46 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
I. Identifikační údaje o osobě / správním orgánu, která / který podala / podal návrh k pořízení územního plánu
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, IČO, adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování)
právnická osoba
název, IČO, adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby
správní orgán
označení správního orgánu, jméno a příjmení oprávněné úřední osoby
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
II. Údaje o navrhované změně využití ploch na území obce
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
III. Identifikace pozemků
obec

katastrální území

Běleč

Běleč u Mladé Vožice

Běleč

Běleč u Mladé Vožice

Běleč

Běleč u Mladé Vožice

Běleč

Běleč u Mladé Vožice

Běleč

Běleč u Mladé Vožice

parcelní č.

druh pozemku podle katastru
nemovitostí

výměra

Výčet pozemků je nahrazen přílohou s přesným zákresem hranice řešené plochy na podkladu katastrální mapy
IV. Vlastnická práva k pozemkům nebo stavbám na území obce
Pozemek parc. č.: ………………
Vlastník:

Stavba - identifikace podle katastru nemovitostí: ……………….……......

vlastníkem je 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, IČO, adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování)
právnická osoba
název, IČO, adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem práv. osoby
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Vlastník jedná
samostatně
je zastoupen
Pozemek je ve vlastnictví:
navrhovatele
jiného vlastníka
Stavba je ve vlastnictví:
navrhovatele
jiného vlastníka
Navrhuje-li se záměr na více pozemcích / stavbách, navrhovatelé připojují údaje obsažené v samostatné příloze:
V. Jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na území obce
Pozemek parc. č.: ……………………………
Stavba - identifikace podle katastru nemovitostí: ……………….……......
Druh práva: (např. věcné břemeno, zástavní právo, předkupní právo)
..................................................................................................................................................................................................
Oprávněný: jméno, příjmení / název, zástupce; místo trvalého pobytu/ adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování):
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Navrhuje-li se záměr na více pozemcích, u nichž jsou jiná věcná práva, navrhovatel připojí údaje v samostatné příloze:
VI. Údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
VII. Důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
VIII. Návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu a dalších nákladů uvedených v § 55a odst. 2 písm. f)
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

V .............................. dne: ..............................

Podpis navrhovatele: ....................................................

