Obec Stará Paka, Revoluční 180, 507 91 Stará Paka

Návrh na pořízení změny Územního plánu Staré Paky
1. Navrhovatel/é
Jméno a příjmení: _________________________________________________________________
Adresa bydliště:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Vlastnická nebo obdobná práva k pozemku: ____________________________________________
2. Pozemky, na které je změna navrhována
Katastrální území: __________________________________
Parcelní čísla:

_________________________________________________________________

Současné využití ploch dotčených návrhem: _____________________________________________
3. Navrhovaná změna využití uvedených ploch (zaškrtněte pouze jedno požadované využití!)

□
□
□
□
□
□
□

Bydlení v rodinných domech (městské a příměstské) (BI)

□

Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS)

Plochy smíšené obytné – městské (SM)

□

Plochy dopravní infrastruktury - železniční (DZ)

Plochy smíšené obytné – venkovské (SV)

□

Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě (TI)

□

Plochy technické infrastruktury pro stavby a zařízení
pro nakládání s odpady (TO)

□

Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV)

Plochy rekreace - zahrádkářské osady (RZ)

□

Plochy zeleně – zeleň ochranná a izolační (ZO)

Plochy rekreace se specifickým využitím (RX)

□

Plochy zeleně – zeleň soukromá a vyhrazená (ZS)

□

Plochy vodní a vodohospodářské (W)

□

Plochy zemědělské (NZ)

□

Plochy smíšené nezastavěného území (NS)

Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci
(RI)
Plochy rekreace - plochy staveb pro hromadnou rekreaci
(RH)

□

Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura
(OV)
Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a
střední (OM)
Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní
zařízení (OS)

□

Plochy občanského vybavení – hřbitov (OH)

□

Plochy lesní (NL)

□

Plochy výroby a skladování se specifickým využitím
(VX)

□

Plochy specifické - plochy pro obranu a bezpečnost státu (X)

□

Plochy smíšené výrobní (VS)

□
□

4. Důvody pro prořízení změny územního plánu: ________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu: _____________________________
6. Přílohy tvořící součást tohoto návrhu
• Kopie snímku katastrální mapy s vyznačenými pozemky/částmi pozemků, kterých se návrh týká
• V případě, že navrhovatel není vlastníkem pozemku, tak Souhlas vlastníka s navrhovanou změnou
V__________________ dne_____________

podpis navrhovatele/ů______________________

Návrh zašlete poštou na výše uvedenou adresu nebo osobně předejte na podatelně Obecního úřadu Stará Paka.
Tel. 493 798 282, e-mail: e-podatelna@starapaka.cz

