Ing. Markéta Kučerová
Odbor výstavby a životního prostředí, územní plánování
Městský Úřad Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23/1
289 22 Lysá nad Labem

PŘIPOMÍNKA / NÁMITKA K NÁVRHU
(nehodící se škrtněte)

územně plánovací dokumentace

ÚZEMNÍ PLÁN LYSÁ NAD LABEM
uplatněná dle § 52 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon).
Připomínku / námitku lze uplatnit podle § 52 odst. 3 stavebního zákona
nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání. K později uplatněným
připomínkám / námitkám se podle § 52 odst. 3 stavebního zákona nepřihlíží.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PODÁVAJÍCIHO

(vyberte jednu z možností níže a doplňte příslušné údaje):

fyzická osoba (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu)
právnická osoba (název nebo obchodní firma, identifikační číslo, adresa sídla,
osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby)

NEPOVINNÉ ÚDAJE
kontaktní telefon:

kontaktní mailová adresa:

DRUH A OBSAH PODÁNÍ (vyberte jednu z možností podání níže a doplňte obsah podání):
připomínka (připomínku k návrhu územního plánu může uplatnit každý)
námitka (námitku proti návrhu územního plánu mohou uplatnit vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti)

OBSAH PŘIPOMÍNKY / NÁMITKY:

Připomínka / námitka je doplněna přílohou:

ano

ne

V případě zaškrtnutí možnosti „ano” uveďte seznam příloh:

ODŮVODNĚNÍ PŘIPOMÍNKY / NÁMITKY
V odůvodnění námitky mimo jiné konkrétně uveďte, v čem spočívá dotčení návrhem řešení
územního plánu.

VYMEZENÍ ÚZEMÍ DOTČENÉHO PŘIPOMÍNKOU / NÁMITKOU
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 možné doplnit grafickou přílohou.
Katastrální území:
Parcelní číslo:
Jiné:

Vymezení území je doplněno grafickou přílohou:

ano

ne

ÚDAJE DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ DOKLADUJÚCÍ DOTČENÁ PRÁVA
Jen v případě námitky uveďte název katastrálního území a parcelní čísla pozemků a staveb
dotčených návrhem řešení územního plánu, které jsou ve Vašem vlastnictví.

V …………………………………………… dne…………………………

…………………………………………
podpis podatele

