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Oznámení o připravovaném pořízení nového územního plánu Obce 

Nadějkov 

 

 

Vážený pane/paní, 

zastupitelstvo obce Nadějkov rozhodlo usnesením číslo 32/20109 o pořízení nového územního plánu 

Obce Nadějkov. Vyzýváme občany a majitele nemovitostí, aby do 30. 9. 2019 podali své podněty na adresu 

Obecního úřadu v Nadějkově a to v tištěné podobě nebo elektronicky. Emailová adresa pro zasílání námětů je 

uzemniplan@nadejkov.cz , pro podání vašich námětů slouží formulář na druhé straně tohoto oznámeni nebo 

je možné si stejný formulář stáhnout z webových stránek Obce Nadějkov. 

O zařazení podnětu do územního plánu se rozhoduje v rámci procesu pořizování na základě stanovisek 

státních institucí a dotčených orgánů, názoru projektanta a pořizovatele, tedy ne každý podnět bude do 

územního plánu nutně zařazen. 

 

 

 

 

 Ing. Arnošt Novák 

starosta Obce Nadějkov 
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Návrh na pořízení územního plánu 
v souladu s ustanovením §  46 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „stavební zákon“)  

I.    Identifikační údaje navrhovatele, který podává návrh na pořízení změny územního plánu, včetně uvedení 

jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě (v samostatné příloze) 

   fyzická osoba  

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

   fyzická osoba podnikající – podání 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 

 

katastrální území parcela číslo výměra 

   

   

   

   

Výčet pozemků bude uveden přesným zákresem hranice řešené plochy na podkladu katastrální mapy (v 

samostatné příloze)  

II.   Údaje o navrhované změně využití ploch na území obce, obsah záměru 

 

  

 

III. Údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele 

 

 

 

 

IV.    Důvody záměru 

 

 

 

 

                                             

 ……………………………………… 

podpis navrhovatele 

 


