
 
 

   Obec Dolní Lutyně 
   Třanovského 10 
   735 53 Dolní Lutyně 

 
 
 V …………...……………………dne……..…....……. 
 

NÁVRH NA POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZM ĚNY 
podaný podle ustanovení § 46 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 
I/1. Identifika ční údaje navrhovatele   
(§ 46 odst. 1 písm. a) stavebního zákona)  
 

   fyzická osoba – občan obce nebo fyzická osoba mající vlastnická nebo obdobná práva k pozemku 
nebo stavbě na území obce  

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

   fyzická osoba podnikající – mající vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území 
obce 

 jméno, příjmení, IČO, druh podnikání, adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem 
upravené evidenci (popř. jiná adresa pro doručování), telefon 

   právnická osoba – mající vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce 
název, IČO, adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem 
právnické osoby, telefon  

   oprávněný investor – vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické 
infrastruktury 

 název, IČO, adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem 
oprávněného investora, telefon  

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

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

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

........................................................................................  datová schránka     ano                 ne 

Navrhovatel jedná:    

  samostatně      
   je zastoupen:  jméno, příjmení / název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu / adresa 

 sídla (popř. jiná adresa pro doručování): 

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

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

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

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

........................................................................................  datová schránka     ano                 ne 



I/2. Vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce  

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

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 II. Údaje o navrhované změně využití ploch na území obce  
 (§ 46 odst. 1 písm. b) stavebního zákona)  
 

katastrální území parcelní č. navrhovaná změna využití ploch výměra 

    

    

    

    

    

Jedná-li se o více pozemků, navrhovatel připojuje údaje obsažené v bodě II. v samostatné příloze: 

 ano            ne 

 

III. Údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele 
(§ 46 odst. 1 písm. c) stavebního zákona)    

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

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

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

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

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

 
 
IV.  Důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny  
(§ 46 odst. 1 písm. d) stavebního zákona) 
.......................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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



V. Návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu a dalších nákladů uvedených v § 55a 
odst. 2 písm. f) stavebního zákona (zpracování změny územního plánu, vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho 
změně)  
(§ 46 odst. 1 písm. e), § 45 a § 55a odst. 2 písm. f) stavebního zákona) 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
……………………………………………….. 

       podpis navrhovatele nebo jeho zástupce 

Příloha:   
Kopie snímku katastrální mapy s vyznačením ploch dotčených návrhem 
Plná moc v případě zastupování 
 


