Městský úřad v Kravařích
Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí
Náměstí 43
747 21 Kravaře

V …………………………dne…………………

ŽÁDOST O ZÁVAZNÉ STANOVISKO ORGÁNU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
K ZÁMĚRU (formulář není stanoven právním předpisem)
dle ustanovení § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, dále jen „stavební zákon“
pro vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby
územního rozhodnutí o změně využití území
územního rozhodnutí o změně v užívání stavby podle § 126 a § 127 stavebního zákona
územního rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území stavebního zákona
územního rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
územního rozhodnutí o ochranném pásmu
územního rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
společného povolení podle § 94j stavebního zákona
územního souhlasu podle § 96 stavebního zákona
rozhodnutí o odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení podle § 129 stavebního zákona
jiného rozhodnutí

Identifikační údaje o žadateli podle § 37 odstavce 2 zákona č. 500/2004, správní řád
fyzická osoba

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

fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její podnikatelskou činností

jméno, příjmení, identifikační číslo, adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené
evidenci, kontaktní telefon, e-mail, datová schránka (popř. jiná adresa pro doručování)

právnická osoba

název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla, kontaktní telefon, e-mail,
datová schránka (popř. jiná adresa pro doručování)

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

Žadatel jedná:
samostatně
je zastoupen: jméno, příjmení / název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu /
adresa sídla telefon, e-mail (popř. jiná adresa pro doručování):

Základní údaje o požadovaném záměru
Název záměru

Katastrální území
Parcelní čísla

Zpracovatel projektu

Krátký popis záměru

Přílohy k žádosti:
Celková situace v měřítku katastrální mapy, včetně parc. čísel, s vyznačením požadovaného záměru
a jeho vazeb na okolí, popř. projektová dokumentace (min. pohledy), zákres dělení nebo scelování
pozemků do katastrální mapy včetně popisu nově navrhovaných vlastnických vztahů a důvodů pro dělení
nebo scelování.
V případě zastupování plnou moc.

………………………………………………..
podpis žadatele nebo jeho zástupce

