Adresa příslušného úřadu:
Městský úřad Blovice
Odbor stavební a dopravní
Oddělení územního plánování
Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice

Věc:

ZÁVAZNÉ STANOVISKO ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

podle ustanovení § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

I. Identifikační údaje záměru
(druh a účel záměru, v případě souboru staveb označení jednotlivých staveb souboru, místo záměru –
obec, ulice, číslo popisné / evidenční)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

II. Pozemky, na kterých se záměr umisťuje a povoluje
katastrální území

parcelní č.

druh pozemku podle katastru nemovitostí

výměra

Umisťuje-li se záměr na více pozemcích / stavbách, žadatel připojuje údaje obsažené v tomto bodě v
samostatné příloze:
ano
ne

III. Identifikační údaje oznamovatele
(fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná
s místem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností, uvede fyzická osoba jméno, příjmení, datum
narození, IČ, bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého
pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro
doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
Telefon/mobilní telefon:……………………………………………………………………………………………………………..
Fax/e-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………..
Datová schránka:…………………………………………………………………………………………………………………….

Oznamuje-li záměr více oznamovatelů, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:
ano

ne

IV. Oznamovatel jedná
samostatně
je zastoupen; v případě zastoupení na základě plné moci, je plná moc připojena v samostatné příloze
(u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě adresa pro doručování,
není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu
sídla popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby):
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Telefon/mobilní telefon:………………………………………………………………………………………………...
Fax/e-mail:……………………………………………………………………………………………………………...
Datová schránka:………………………………………………………………………………………………………..

V. Popis záměru
..........................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..

VI. Přílohy
..........................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..

V………………………………………….dne…………………………

………………………………………..
podpis

