
 

ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI 

podle ustanovení § 21 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) 
v platném znění a podle § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 

územního opatření a stavebního řádu. 
 

  o podmínkách využívání území a změn jeho využití  
        

  o podmínkách vydání regulačního plánu, nebo územního rozhodnutí 
 

  o vydání územního souhlasu   
(zaškrtnout správnou variantu) 

ČÁST A. 

I. Žadatel: 
 fyzická osoba 

titul, jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování), 

telefon*, e-mail* 

 

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

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

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

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

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

 

 fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její podnikatelskou činností 
titul, jméno, příjmení, druh podnikání, identifikační číslo, adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo 

v jiné zákonem upravené evidenci (popř. jiná adresa pro doručování), telefon*, e-mail* 

 

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

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

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

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

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

 

 právnická osoba 
název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro 

doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby, telefon*, e-mail* 

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

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

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

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

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



 
Žádá-li o vydání informace více žadatelů, jsou údaje obsažené 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, telefon*, e-mail* 
 
…………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

II. Pozemky dotčené záměrem: 
 

Obec 
Katastrální 

území 
Parcelní číslo 

Druh pozemku 
dle KN 

Výměra 
 (m2) 

     

     

     

     

     

 
Jedná-li se o více pozemků, žadatel připojuje údaje v samostatné příloze: 

 ano    ne 
 

III. Údaje o současném stavu využívání pozemků a stavbách na nich: 
(popsat stávající stav) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 



 

IV. Údaje o záměru: 
Popis záměru, rozměry (půdorysná velikost), umístění, výška, účel užívání, kapacity, tvar, vzhled: 
(popsat navrhovaný stav) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

V. Případné nároky na napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
(napojení na komunikaci, na vodovod, kanalizaci, plyn): 
 
…………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

 
Podpis žadatele nebo jeho zástupce  
 
 
 
 
V……………………………………..                dne…………………………………….. 
 
 
 

ČÁST B. 
Přílohy k žádosti: 

 Celková situace na podkladě katastrální mapy (v měřítku např. 1 : 1 000, 1 : 500 nebo 1 : 200) 
s vyznačením požadovaného záměru a jeho vazeb na okolí (vzdálenost od hranic pozemku, 
napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu apod.). 

 
     Plná moc v případě zastupování. 

 
*) Nepovinný údaj – souhlasíme s tím, že Město Třeboň, Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň, který je pro účely zpracování 
osobních údajů správce údajů, může zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem kontaktování při doplnění dalších údajů 
k podané žádosti o územně plánovací informaci. Souhlas uděluji po dobu platnosti územně plánovací informace a dále pak po 
dobu určenou Spisovým a skartačním řádem. Jsem si vědom a byl jsem informován, že mohu svůj souhlas kdykoliv odvolat. 

 
 


