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

NÁVRH NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
Návrh na pořízení změny se podává dle ust. § 46 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění
(stavební zákon), u obce, pro jejíž území se změna územního plánu pořizuje.
Vyplněním a odevzdáním tohoto návrhu udělujete souhlas obci .......................................................
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, ke zpracování, shromažďování, užívání a
uchovávání Vašich osobních údajů v souvislosti s projednáváním Změny územního plánu.
Návrh na pořízení změny obsahuje níže uvedené body:
A/ Identifikační údaje navrhovatele*:
Název právnické osoby (vyplní pouze právnická osoba*): ..................................................................
Jméno a příjmení*: ..............................................................................................................................
Adresa*: ..............................................................................................................................................
Datum narození, u právnických osob IČO*: ........................................................................................
Tel./mobilní tel.: ...................................................................................................................................
E-mail: ….............................................................................................................................................

B/ Vlastnické vztahy nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce*:

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
C/ Údaje o navrhované změně využití ploch na území obce*:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
D/ Údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele*:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

E/ Důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny*:

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
F/ Návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu, vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává a vyhotovení úplného znění územního plánu
po jeho změně*:

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

Datum*: ............................................................
Podpis navrhovatele*: …..................................

Údaje s * jsou povinné.
Upozornění:
Návrh na pořízení změny musí být úplný, v případě nedostatků bude navrhovatel vyzván, aby je v
přiměřené lhůtě odstranil. Neodstraní-li nedostatky požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě,
bude návrh zamítnut.

Připojené doklady:
- snímek z katastrální mapy, popřípadě situační výkres s vyznačením požadované změny

