Městský úřad Český Brod

Odbor stavební a územního plánování
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Námitka proti návrhu územního plánu

Věc:

Námitka vlastníka pozemků a staveb nebo zástupce veřejnosti proti návrhu I změně č.* ...............

jméno a příjmení:
adresa trvalého pobytu:
katastrální území:
pozemek dotčený námitkou - číslo parcely podle
katastru nemovitostí:
číslo listu vlastnictví podle katastru nemovitostí:
vymezení území dotčeného námitkou
(může být v samostatné grafické příloze):
kterým návrhem veřej ně prospěšných staveb •
I veřej ně prospěšných opatření'/zastavitel
ných ploch' budu dotčen
text námitky - jakým způsobem budu dotčen/a' (lze pokračovat samostatnou přílohou):

.

odůvodnění uplatněné námitky (lze pokračovat samostatnou přílohou):

* Nehodící se škrtněte

V .............................. dne

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

podpis
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Upozornění:
Podle ustanovení § 52 odst. 2 zákona 183/2006 Sb. (dále jen „stavební zákon") námitky proti návrhu územního
plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a
zástupce veřejnosti. Námitky lze uplatnit písemně u pořizovatele a to nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného
projednání. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží. Namítající musí podle § 52 odst. 3 stavebního
zákona uvést odůvodnění uplatněné námitky.
Zástupcem veřejnosti může být fyzická nebo právnická osoba plně způsobilá k právním úkonům. Zástupce
veřejnosti musí zmocnit nejméně jedna desetina občanů obce s méně než 2000 obyvateli nebo nejméně 200
občanů příslušné obce, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku k návrhu, popřípadě konceptu územně
plánovací dokumentace (§23 stavebního zákona).
Zmocnění zástupce veřejnosti se dokládá seznamem občanů obce, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku, a
podpisovou listinou, v níž je uvedeno jméno a příjmení, trvalý pobyt nebo pobyt, popřípadě adresa místa pobytu
v zahraničí a podpis osob s prohlášením, že jmenovaného zástupce veřejnosti zmocňují k podání námitky na
základě věcně shodné připomínky a k projednání této námitky podle tohoto zákona, a prohlášením zástupce
veřejnosti. Toto prohlášení obsahuje jméno a příjmení zástupce veřejnosti, jeho trvalý pobyt nebo pobyt a
podpis, že toto zmocnění přijímá.

