
Adresa příslušného úřadu

Úřad: MěÚ Blansko – stavební úřad
Ulice: nám. Svobody 32/3, pracoviště: nám. Republiky 1316/1
PSČ, obec: 678 01  Blansko

Věc: ŽÁDOST O ZÁVAZNÉ STANOVISKO ORGÁNU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

podle ustanovení § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů – dále také „SZ“ a úřadu územního plánování podle ust. §6 odst. 1 SZ

pro vydání (označte křížkem)

územního rozhodnutí (§ 79 SZ)/veřejnoprávní smlouvy (§ 78a SZ) o umístění stavby

územního rozhodnutí (§ 80 SZ)/veřejnoprávní smlouvy (§ 78a SZ) o změně využití území

územního rozhodnutí (§81 SZ)/veřejnopráv. smlouvy (§ 78a SZ) o změně vlivu užívání stavby na území

územního rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků (§ 82 SZ)

územního rozhodnutí o ochranném pásmu (§ 83 SZ)

společného povolení (§ 94j SZ)

územního souhlasu (§ 96 SZ)

společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru (§ 96a SZ)

rozhodnutí o změně v užívání stavby (§ 126 a § 127 SZ)

rozhodnutí o dodatečném povolení stavby, terénních úprav nebo zařízení (§ 129 SZ)

jiného rozhodnutí1…………………………………………………………………………..

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

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

1 uveďte číslo a název zvláštního zákona



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

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

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.    Název a popis záměru (druh, účel a popis požadovaného záměru, jeho základní rozměry a kapacita, 
požadavky na připojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu)

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

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

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

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

III.    Pozemky nebo stavby dotčené záměrem

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

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

ČÁST B.
Přílohy k žádosti:



1. Podklady záměru (v rozpracovanosti)

o průvodní zpráva

o souhrnná technická zpráva, zejména podrobně zpracované body:

 charakteristika území - analýza východiska pro řešení návrhu

 údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

 odůvodnění návrhu - začlenění do území

o situační výkresy charakterizující předmět žádosti

o dokumentace záměru (v rozsahu dle typu záměru)

o dokladová část

2. Plná moc v případě zastupování


