
Městský úřad Blansko
Stavební úřad
nám. Svobody 32/3, pracoviště: nám. Republiky 1
678 01 Blansko
tel.: 516 775 700
e-mail: stavebni@blansko.cz

ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI

podle  ustanovení  § 21 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,

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

 o vydání regulačního plánu  
 o vydání územního rozhodnutí
 o vydání územního souhlasu (v případech, kde je jím možno nahradit územní rozhodnutí)

ČÁST A.

I.    Žadatel 

  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

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

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

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

Tel./mobilní tel.: .........................................................E-mail: ......................................................................

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

   ano                  ne

Žadatel jedná:   

 samostatně     
  je  zastoupen:   jméno,  příjmení /  název nebo obchodní  firma, zástupce;  místo trvalého pobytu /

adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování):

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

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

Tel./mobil. tel.:...........................................................E-mail: ........................................................................



II.    Pozemky dotčené záměrem na změnu v území  

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 stavbách na nich

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

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

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

IV.    Údaje o záměru na změnu v území (druh, účel a popis požadovaného záměru, jeho základní 
rozměry a kapacita, požadavky na připojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu)

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

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

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

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

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

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

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

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

Souhlasím  s tím, aby mé nad rámec zákonných požadavků výše uvedené osobní údaje (t.j. e-mail, telefon), poskytnuté správci, kterým je
město Blansko, se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO 00279943, byly v souladu s ustanovením Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) tímto správcem zpracovány a uchovány pro účely vyřízení předmětné
žádosti po dobu existence spisového materiálu.

Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů, udělený v souladu s výše uvedeným Obecným nařízením o ochraně osobních
údajů (GDPR) je dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně e-mailem nebo dopisem
doručeným na výše uvedenou adresu města Blansko. Dále jsem si vědom/a, že mohu požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních
údajů,  vyžádat  si  přístup  k těmto údajům a tyto  nechat  aktualizovat  nebo opravit,  či  požadovat  výmaz těchto  osobních  údajů.  V případě
pochybností  o dodržování  povinností  souvisejících  se zpracováním osobních údajů se mohu obrátit  na město Blansko nebo na Úřad pro
ochranu osobních údajů. 

V .......................................dne..................................       ..........................................................................
                                                                                                  podpis žadatele nebo jeho zástupce

ČÁST B.
Přílohy k žádosti:

1. Celková situace v měřítku katastrální mapy, včetně parcelních čísel, s vyznačením požadovaného záměru a jeho
vazeb a účinků na okolí,  zejména vzdáleností  od hranic  pozemku a sousedních staveb,  napojení  na veřejnou
dopravní a technickou infrastrukturu apod. 

2. Plná moc v případě zastupování, není-li udělena plná moc pro více řízení, popř. plná moc do protokolu.


