
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 řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního 

opatření. 

 

A) Identifikační údaje žadatele 

Fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jinou adresu pro doručování). Fyzická 

osoba podnikající (podání související s její podnikatelskou činností) jméno, příjmení, druh podnikání, IČ, adresu zapsanou 

v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci (popř. jinou adresu pro doručování). Právnická osoba uvede 

název nebo obchodní firmu, IČ nebo obdobný údaj, adresu sídla (popř. jinou adresu pro doručování).  

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

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

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

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

Telefon:………………………e-mail:………………………………………Datová schránka……………... 

Žádá-li o vydání územně plánovací informace více žadatelů, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze: 

 ano  ne  

 

Žadatel jedná 

 samostatně 

je zastoupen: jméno, příjmení/název nebo obchodní firma, místo trvalého pobytu/adresa sídla (popř. jiná adresa pro 

doručování) 

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

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

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

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

Telefon:………………………e-mail:………………………………………Datová schránka……………... 

  



B) Pozemky dotčené záměrem na změnu v území 

obec katastrální území parcelní číslo 
druh pozemku 

podle KN 

výměra 

[m2] 

     

     

     

Jedná-li se o více pozemků, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze: 

ano  ne  

 

C) Druh územně plánovací informace 

O podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů 

a územně plánovací dokumentace. 

O podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů. 

O podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, 

včetně seznamu dotčených orgánů. 

 

D) Údaje o současném využívání pozemků a staveb na nich 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

E) Druh, účel a popis požadovaného záměru, jeho základní rozměry a kapacitu, požadavky na 

připojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………. 

podpis žadatele nebo jeho zástupce 

Přílohy: 

 Celková situace v měřítku katastrální mapy s vyznačením požadovaného záměru a jeho vazeb 

na okolí (vzdálenosti od hranic pozemku, napojení na veřejnou dopravní a technickou 

infrastrukturu apod.) 


