
 Adresa příslušného úřadu  

 Úřad:   

   

 Ulice:   

 PSČ, obec:   

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

Věc: ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI 

podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) až c), odst. 2 až 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon) a § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování a stavebního řádu. 

 O podmínkách využívání území a změn jeho využití 
(zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace) 

 O podmínkách vydání regulačního plánu 
(včetně seznamu dotčených orgánů) 

ČÁST A 

I.  Žadatel 

Fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro 

doručování). Fyzická osoba podnikající, pokud žádost souvisí s její podnikatelskou činností, uvede 

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

osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, adresu sídla (popř. jiná adresa pro doručování), osobu 

oprávněnou jednat jménem právnické osoby: 

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

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

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

(Pro urychlení komunikace je-vhodné uvést též telefon, e-mail, ID datové schránky.) 

Žádá-li o vydání informace více žadatelů, jsou údaje obsažené v bodě I. připojené v samostatné příloze: 

 ano   ne 

Žadatel jedná: 

 samostatně 

 je zastoupen: (Údaje o zástupci dle výše uvedených pokynů, plná moc v příloze.) 

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

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

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

 



II.  Pozemky dotčené záměrem 

obec katastrální území parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra 

     

     

     

     

     

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

 ano   ne 

III.  Údaje o současném stavu využívání pozemků a staveb na nich 

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

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

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

IV.  Údaje o záměru 

Druh, účel a popis požadovaného záměru, jeho základní rozměry a kapacita, požadavky na připojení na 

veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu: 

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

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

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

 

 

 

---------------------------------------------------------- 

podpis žadatele nebo jeho zástupce 

ČÁST B 

Přílohy k žádosti: 

 1. Údaje dle bodů I – IV. 

 2. Plná moc v případě zastupování. 

 3. Celková situace v měřítku katastrální mapy, včetně parcelních čísel, s vyznačením 

požadovaného záměru a jeho vazeb na okolí (vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních 

staveb, napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu apod.). 

Případně další dokumentace záměru (půdorysy, řezy, pohledy apod.). 

 

 


