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Adresát (obec příslušná k vydání územního plánu nebo jeho změny) 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

NÁVRH NA POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU  
NEBO JEHO ZMĚNY 

podle ustanovení § 46 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů.   

Název územně plánovací dokumentace:……………………………………………………………….. 

I. Údaje umožňující identifikaci navrhovatele: 

☐ fyzická osoba 

☐   fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její podnikatelskou činností 

☐   právnická osoba 

Organizace:  ……………………………………………………………………………………... . 

Jméno, příjmení: ……………………………………………………………………………………….. 

Adresa: 

          Ulice a čp. ………………………………………………………………………………………. 

                Město ………………………………………………………………………………………. 

                   PSČ ………………………………………………………………………………………. 

E-mail:  ……………………………………………………………………………………... . 

Telefon:   ………………………………………………………………………………………. 

Datová schránka: ……………………………………………………………………………………...  

Navrhovatel jedná: 

☐ samostatně 

☐ je zastoupen (nutno doložit plnou moc) – jméno, příjmení/název nebo obchodní firma, zástupce; místo 

trvalého pobytu/adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování), telefon  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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II. Vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce:  
 
Pozemky dotčené návrhem  

katastrální území parcelní číslo 
druh pozemku podle 
katastru nemovitostí 

Výměra (m2) 
vlastnické nebo obdobné 

právo k pozemku nebo stavbě 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

Jedná-li se o více pozemků, připojuje navrhovatel údaje v samostatné příloze.         ☐ ano          ☐ ne 

III. Údaje o navrhované změně využití ploch na území obce  
(popis navrhovaného budoucího funkčního využití ploch – např. bydlení, rekreace) 

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

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

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

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

IV. Údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele  
(popis současného využití ploch, příp. popis využití ploch podle platného územního plánu) 

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

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

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

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

V. Důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny 
(navrhovatel zdůvodní, proč se domáhá pořízení územním plánu nebo jeho změny) 

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

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

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

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

VI. Návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu 

Souhlasíte, v případě, že tak zastupitelstvo obce rozhodne, s podílením se na úhradě nákladů 
spojených se zpracováním změny územního plánu? 

☐ ano  

☐ ne Důvody: …………………………………………………………………………………. 

Jiný návrh úhrady nákladů: …………………………………………….......................................... 
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Upozornění: Pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, 
může obec podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou náhradou nákladů uvedených v § 55a 
odst. 2 písm. f) stavebního zákona navrhovatelem.  

 
Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů. 
Kategorie, účel zpracování a uchovávání osobních údajů jsou přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na našich 
webových stránkách (https://www.trutnov.cz/cs/urad/gdpr/). 
Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s tím, že informaci o způsobu zpracování osobních údajů lze získat 
způsobem umožňujícím dálkový přístup (viz shora).  

 
 

 
……………………………………………….. 

        podpis žadatele nebo jeho zástupce 
 
Datum ……………………………………… 

 

Přílohy k návrhu: 

☐   grafická příloha obsahující snímek pozemkové mapy se zakreslením rozsahu záměru, jeho vazeb a 
účinků na okolí 

☐   doklad prokazující vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě v obci (postačuje fotokopie 
originálu) 

☐    plná moc v případě zastupování  

☐    další přílohy (vypište) 


