Adresa příslušného úřadu Úřad:
Městský Úřad Český Brod
Odbor stavební a územního plánování
Ulice: náměstí Husovo 70
PSČ, obec: 282 01, Český Brod

Věc:

PODNĚT K POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (nebo jeho změny)
Podle ustanovení § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon)

I.

Identifikační údaje o osobě / správním orgánu, která / který podala / podal podnět
k pořízení územního plánu nebo jeho změny, včetně jeho vlastnických nebo
obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce (kopie výpisu z listu
vlastnictví).



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



fyzická osoba podnikající - podnikání 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



správní orgán
označení správního orgánu, jméno a příjmení oprávněné úřední osoby

Podalo –li podnět k pořízení územního plánu více osob, popř. správních orgánů, jsou údaje
obsažené v bodě I. připojené v samostatné příloze:  ano
 ne
II. Základní údaje o požadovaném záměru (na jaké využití požaduji změnit plochu)

III. Identifikace pozemků
obec

katastrální území

parcelní č.

druh pozemku podle kat.nem.

výměra

Výčet pozemků lze nahradit přesným zákresem hranice řešené plochy na podkladu katastrální
mapy, který se připojí v samostatné příloze:
 ano
 ne
IV. Údaje o platném využití vymezené plochy (vyplňte jen v příp. změny územního plánu)

V. Důvody a účel pořízení územního plánu nebo jeho změny

VI. Návrh úhrady nákladů na zpracování územního plánu nebo jeho změny
projektantem, případně dalších nezbytných mapových podkladů

VII. Určený zastupitel obce pro spolupráci s úřadem územního plánování při pořizování
územního plánu nebo jeho změny
Jméno a příjmení: ...…….………………………………………………………………...
Ulice:
….……...………………………………………………………….......
PSČ, obec:
….……………………...……………………………………………...
Telefon:
….……………………………………..................................................
Email:
………………………………………………………………………...

…………….……………………………………..
podpis žadatele nebo jeho zástupce

