Městský úřad Příbram
Stavební úřad a územní plánování
Oddělení územního plánování
Tyršova 108
261 01 Příbram I
Návrh se podává prostřednictvím Obecního úřadu Dlouhá Lhota
Dlouhá Lhota 56
263 01 Dobžíš
V ………..……………………dne……..…....…….

NÁVRH NA ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DLOUHÁ LHOTA
dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění

Žadatel
Fyzická osoba
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………
Datum narození: ……………………………………………………………………………………………..
Místo trvalého pobytu: ………………………………………………………………………………………
Adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu: …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………
Datum narození: ……………………………………………………………………………………………..
Místo trvalého pobytu: ………………………………………………………………………………………
Adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu: …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..

Fyzická osoba podnikající – žádost souvisí s její podnikatelskou činností
Jméno, příjmení a dodatek názvu (pokud existuje): ………………………………………………………...
IČ, bylo-li přiděleno: ………………………………………………………………………………………...
Adresa provozovny: …………………………………………………………………………………………
Adresa pro doručování, není-li shodná s místem provozovny: ……………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………..
Právnická osoba
Název nebo obchodní firma: …………………………………………………………..…………………….
IČ, bylo-li přiděleno: ………………………………………………………………………………………...
Adresa sídla: …………………………………………………………………………………………………
Adresa pro doručování, není-li shodná s adresou sídla: …………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
Osoba/by oprávněná/né jednat jménem právnické osoby: …………………………………………………..

Nepovinné údaje:
Telefon: ………………………..…………………., e-mail: ………………………………………………..

Žádá/me o změnu územního plánu obce Dlouhá Lhota
na pozemcích parcelních čísel: …………………………………………...…………………………………
ze stávající funkční plochy: ………………………………………………...……………………………….
na tuto funkční plochu: …………………………………………………..…………………………………
(Platí jen, jedná-li se o změnu územního plánu za účelem vymezení dalších zastavitelných ploch. Pak lze
tak učinit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby
vymezení nových zastavitelných ploch - § 55 odst. 3 stavebního zákona.)
za účelem: ………………………………………………………………..…………………………………

O změnu žádáme z těchto důvodů:

……………………………………………..
podpis žadatele/lů

Přílohy k žádosti
Situační plánek s vyznačením
- využití pozemku
- dopravním napojením na stávající komunikační síť
Řešení napojení na inženýrské sítě
- voda
- kanalizace
- elektro
- plyn
U větších lokalit potvrzení kapacitní napojení lokality od správců sítí
Vlastnické vztahy k pozemkům dotčeným změnou

Doklad prokazující nemožnost využití vymezených zastavitelných ploch v platném územním
plánu a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch

