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ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI 
O PODMÍNKÁCH VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ A ZMĚN JEHO VYUŽITÍ 

(POSKYTOVANÉ ZEJMÉNA NA ZÁKLADĚ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH PODKLADŮ A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE) 

PODLE USTANOVENÍ § 21 ODST.1 PÍSM. A), ODST. 2 AŽ 4 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. 

I. Žadatel  

☐ fyzická osoba  
 jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování), telefon, e-mail 

☐ 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), 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 

Žadatel jedná: 

☐ samostatně  

☐ je zastoupen  jméno, příjmení / název nebo obchodní firma, zástupce; datum narození / identifikační číslo nebo obdobný údaj, místo trvalého 

pobytu / adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování), telefon, e-mail 

II. Pozemky dotčené záměrem na změnu v území 

obec katastrální území parcelní č. výměra 

    

    

    

    

    

Jedná-li se o více pozemků, žadatel připojuje údaje obsažené v bodě II. v samostatné příloze ☐ ano  ☐ ne 
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 ........................................................................................................................................................................................  



 

III. Údaje o současném stavu využívání pozemků a stavbách na nich 

IV. Druh, účel a popis (případně název) předpokládaného záměru 

V. Důvod k žádosti o informaci (např. požadavek dotčeného orgánu, požadavek banky, příloha k žádosti…) 

VI. Přílohy 

☒ povinná grafická příloha  
 celková situace v měřítku katastrální mapy s vyznačením požadovaného záměru a jeho vazeb na okolí (vzdálenosti od hranic pozemků, napojení na 

veřejnou infrastrukturu apod.) 

☐ plná moc v případě zastupování 

UPOZORNĚNÍ 

 Poskytnutá územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokud v této lhůtě orgán, který ji vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke 
změně podmínek, za kterých byla vydána, zejména na základě provedení aktualizace příslušných územně analytických podkladů, schválení zprávy o 
uplatňování zásad územního rozvoje a zprávy o uplatňování územního plánu.  

 Tato žádost (dle §21 odst.1písm.a) stavebního zákona) slouží pro obecnou předběžnou informaci o možnostech v území; vydává ji orgán územního 
plánování. Pokud je požadována územně plánovací informace o podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí, územního souhlasu 
(§21 odst.1písm.b), c) stavebního zákona), je nutno požadovat příslušnou územně plánovací informaci od obecného stavebního úřadu 

 Pokud žádost o územně plánovací informaci nebude mít všechny požadované náležitosti, žadatel bude vyzván k doplnění. V případě, že nedostatky 
nebudou odstraněny, bude proces ukončen neposkytnutím požadované územně plánovací informace pro neurčitost či neúplnost.  V téže věci lze 
územně plánovací informaci požadovat jen jednou. 

Datum Podpis (razítko) 
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