
 Městský úřad Sedlčany  

 Odbor výstavby a územního plánování  

náměstí T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany 

tel.: 318 822 682 

 
 

Návrh na pořízení změny Územního plánu Sedlčany zkráceným postupem 

A) Údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení skutečnosti prokazující, že navrhovatel je 

oprávněn podat návrh na pořízení změny:  

 

 občan města Sedlčany 

 fyzická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce 

 právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce 

 orgán veřejné správy  

 oprávněný investor (§ 23a stavebního zákona) 

B) Důvody pro pořízení změny Územního plánu Sedlčany: 

Uvede se odůvodnění toho, proč má být změna v území provedena, proč by s takovou změnou mělo souhlasit 

zastupitelstvo, zpracovatel, dotčené orgány, pořizovatel, veřejnost. Bez komplexního odůvodnění nemůže být řádně 

posouzen požadavek na změnu.  

 

C) Návrh obsahu změny územního plánu: 

Uvede se konkrétní požadavek na změnu.  

 

 

Jméno,  příjmení , název firmy :   

Datum narození , IČO :   

Adresa trvalého bydliště , sídlo firmy :   

Adresa pro doručování   pokud se liší ) ( :   

Datová schránka  pokud je zřízena ) ( :   

Další nepovinné kontaktní údaje  ( telefon, e - mail) :   

Prohlašuji, že jsem  ( zakřížkujte dle skutečnosti ) :   



D) Identifikace pozemků 

Obec Katastrální území Parcelní číslo 
Druh pozemku 

podle KN 
Výměra 

     

     

  

E) Stanovisko příslušného orgánu z hlediska vlivu záměru na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí 

oblast:  

O stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny k navrhovanému obsahu 

změny územního plánu, ve kterém uvede, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo 

ptačí oblast, je nutné předem požádat Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.  

Zakřížkujte podle závěru stanoviska.  

  
BYL vyloučen vliv na evropsky významnou lokalitu a ptačí oblast  

  
NEBYL vyloučen vliv na evropsky významnou lokalitu a ptačí oblast  

F) Stanovisko příslušného úřadu z hlediska posuzování vlivu záměru na životní prostředí:  

O stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém i s 

přihlédnutím ke stanovisku orgánu ochrany přírody podle písmene d) uvede, zda má být návrh změny posuzován z 

hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů na 

životní prostředí. je nutné předem požádat Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.  

Zakřížkujte podle závěru stanoviska.  

  
NENÍ uplatněn požadavek na vyhodnocení vlivu na životní prostředí  

  
JE uplatněn požadavek na vyhodnocení vlivu na životní prostředí  

G) Návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu, vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

(pokud je požadováno) a na úplné znění územního plánu po jeho změně:  

Uvede se, jakým způsobem a v jaké výši se chce navrhovatel podílet na úhradě nákladů na pořízení změny územního 

plánu.  

  

H) Přílohy:   

Povinné přílohy:  

• Stanovisko příslušného orgánu z hlediska vlivu záměru na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (kopie) 

• Stanovisko příslušného úřadu z hlediska posuzování vlivu záměru na životní prostředí (kopie)  

Doporučené přílohy:  

• zákres rozsahu záměru v katastrální nebo obdobné mapě  

  
Datum:  

  

  
Podpis:   
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