Městský úřad Rumburk
Odbor regionálního rozvoje a investic
úřad územního plánování
Tř. 9. května 1366/48
408 01 Rumburk

NÁMITKA / PŘIPOMÍNKA *
K NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIKULÁŠOVICE
uplatněná podle ustanovení § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších (použití § 52 odst. 1 a 2, 4 obdobně).
předpisů (dále jen „stavební zákon “)

I. identifikační údaje pro evidenci námitky / připomínky
Jméno a příjmení / právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu:
Datum narození / IČ:
Adresa trvalého bydliště / adresa sídla:
Telefon:

Email / datová schránka:

Podává-li připomínku/námitku více navrhovatelů, jsou údaje o nich připojené v samostatné
příloze
ANO/NE *
II. druh podání *
NÁMITKA (námitku mohou uplatnit pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti)

nebo
PŘIPOMÍNKA (připomínku k návrhu územního plánu může uplatnit každý)
III. vymezení území dotčeného námitkou / připomínkou
Území je nutné vymezit zejména uvedením katastrálního území a dále uvedením parcelních čísel pozemků,
případně názvů ulic nebo jiných údajů umožňujících jednoznačnou lokalizaci území. Vymezení území je
vhodné doplnit grafickou přílohou.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

PARCELA ČÍSLO

ČÍSLO LV

IV. údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva (jen v případě námitky)
V případě podání námitky uveďte název katastru a parcelní čísla pozemků a staveb dotčených řešením návrhu
územního plánu, které jsou ve Vašem vlastnictví (možno doplnit výpisem z KN).

V. obsah námitky / připomínky:
(jakým způsobem budu dotčen/a; lze pokračovat samostatnou přílohou)

VI. odůvodnění námitky / připomínky (lze pokračovat samostatnou přílohou):

Vymezení území je doplněno grafickou přílohou: ANO/NE *
V ……………………dne……………………………………………………………………….
podpis podávajícího
Přílohy k uplatněné námitce / připomínce:
- seznam osob uplatňujících věcně shodnou připomínku (dle potřeby)
- grafická příloha (dle potřeby)
- výpis z KN dokládající vlastnická práva žadatele (nepovinný)
(*nehodící škrtněte)
Upozornění:
Podle ustanovení § 52 odst. 2 zákona 183/2006 Sb. (dále jen „stavební zákon “) námitky proti návrhu územního plánu mohou
podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Namítající
musí podle § 52 odst. 3 stavebního zákona uvést odůvodnění uplatněné námitky. Námitky lze uplatnit písemně u
pořizovatele nejpozději do 7 dnů od dne veřejného projednání.
Podle § 23 odst. 3 stavebního zákona se zmocnění zástupce veřejnosti dokládá seznamem občanů obce nebo obyvatel podle
zvláštních právních předpisů, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku, a podpisovou listinou, v níž je uvedeno jméno a
příjmení, trvalý pobyt nebo pobyt, popřípadě adresa místa pobytu v zahraničí a podpis osob s prohlášením, že jmenovaného
zástupce veřejnosti zmocňují k podání námitky na základě věcně shodné připomínky a k projednání této námitky podle
tohoto zákona, a prohlášením zástupce veřejnosti. Toto prohlášení obsahuje jméno a příjmení zástupce veřejnosti, jeho trvalý
pobyt nebo pobyt a podpis, že toto zmocnění přijímá.

