
Formulář obsahuje povinné náležitosti dané stavební zákonem č. 183/2006 Sb. a správním řádem č. 500/2004 Sb. 
Vzhled formuláře není vázán žádným právním předpisem, jedná se pouze o doporučení Městského úřadu Český Brod. 

Návrh na pořízení (změny)* územního plánu 
*Nehodící se škrtněte

O změnu lze žádat pouze u města/obce, který má již vydaný územní plán. 

Územní plán města/obce: 

A) Údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k

pozemku nebo stavbě:

Fyzická osoba: 

Jméno, příjmení: 

Datum narození: 

Adresa trvalého bydliště: 

Adresa pro doručování: 
(pokud se liší)

Datová schránka: 
(pokud je zřízena)

Další kontaktní údaje 

(telefon, E-mail) nepovinné: 

Fyzická osoba podnikající, právnická osoba nebo oprávněný investor: 

Název nebo obchodní firma 

IČO 

Adresa zapsaná v obchodním 

rejstříku 

Adresa pro doručování: 
(pokud se liší)

Datová schránka: 

Další kontaktní údaje 

(telefon, E-mail) nepovinné: 

Adresa pořizovatele: 

Úřad: Městský úřad Český Brod:  
Odbor stavební a územního plánování 
Ulice: náměstí Husovo 70 
PSČ, obec: 282 01, Český Brod



Formulář obsahuje povinné náležitosti dané stavební zákonem č. 183/2006 Sb. a správním řádem č. 500/2004 Sb. 
Vzhled formuláře není vázán žádným právním předpisem, jedná se pouze o doporučení Městského úřadu Český Brod. 

Vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě (uvést čísla pozemků požadované změny včetně 

katastrálního území a k nim práva – vlastník, spoluvlastník, pronajímatel apod.): 

Katastrální území Pozemek parcelní číslo Uvedení práva k pozemku/stavbě 

U oprávněného investora veřejná dopravní nebo veřejná technická infrastruktura, které je vlastníkem, 

správcem nebo provozovatelem: 

B) Údaje o navrhované změně využití ploch:

Navrhovaná změna využití (jaký je konkrétní záměr využití/zařazení do plochy dle územního plánu): 

C) Údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele:

Současné využití plochy/pozemku (podle platného územního plánu/podle evidence v katastru nemovitostí): 

D) Důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny:

Důvody a okolnosti žádosti: 



Formulář obsahuje povinné náležitosti dané stavební zákonem č. 183/2006 Sb. a správním řádem č. 500/2004 Sb. 
Vzhled formuláře není vázán žádným právním předpisem, jedná se pouze o doporučení Městského úřadu Český Brod. 

E) Návrh úhrady nákladů na pořízení územního plánu nebo jeho změny:

(§ 45 odst.4 stavebního zákona – „Pokud je pořízení změny územního plánu  vyvoláno výhradní potřebou

navrhovatele, může  obec podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů ne její zpracování  a na
mapové podklady navrhovatelem“).

 Pořízení změny je – není*) vyvoláno mojí výhradní potřebou.

 Náklady na zpracování změny a na mapové podklady jsem – nejsem*) ochoten uhradit.

F) Povinné přílohy:

 Snímek katastrální mapy s vyznačením požadované změny.

 Výpis z katastru nemovitostí s uvedením vlastnických nebo jiných práv k pozemku nebo stavbě

(postačuje fotokopie originálu).

Další přílohy: 

Všechny body (A až F) jsou povinné! V případě jejich nekompletnosti bude navrhovatel vyzván k jejich 
doplnění. Jestliže ani poté nebude návrh doplněn, bude dle ustanovení stavebního zákona odmítnut! 

Datum: 

Podpis: 
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