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ŽÁDOST O POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE 

 PODLE USTANOVENÍ § 6 ODST.1  PÍSMENO C) ZÁKONA Č. 183/2006 SB., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU (STAVEBNÍ ZÁKON) 

I. Identifikační údaje o navrhovateli  

☐ fyzická osoba  
 jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (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 

☐ obec 
 název, adresa, identifikační číslo, jméno a příjmení oprávněné úřední osoby, telefon, e-mail 

Podalo-li návrh více navrhovatelů, jsou údaje obsažené v bodě jedna v samostatné příloze:  ☐ ano   ☐ ne 

Navrhovatel 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. Předmět žádosti 

pořízení územní studie v obci  

předpokládaný název územní studie 

pořízení územní studie je uloženo územně plánovací dokumentací:  ☐ ano   ☐ ne 
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III. Identifikace pozemků dotčených územní studií 

katastrální území 
druh pozemků podle katastru 

nemovitostí 
parcelní č. výměra 

    

    

    

    

    

    

    

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

Výčet pozemků lze nahradit přesným zákresem hranice řešené plochy / řešených ploch na podkladu katastrální mapy, který se připojuje v samostatné příloze

 ☐ ano  ☐ ne 

IV. Důvody pro pořízení územní studie 

V. Návrh úhrady nákladů na pořízení územní studie 
Ustanovení § 30 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

III. Přílohy 

☐ výpis z usnesení rady obce (v obcích, kde se rada nevolí, zastupitelstva obce), která schválila žádost o pořízení 
územní studie 

☐ plná moc v případě zastupování  

☐ grafická příloha - zákres hranice řešené plochy / řešených ploch na podkladu katastrální mapy 

☐ tabulka pozemků dotčených územní studií  

Datum Podpis (razítko) 
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