MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

Razítko podatelny

ODBOR INVESTIC A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem

PODNĚT
DO NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚSTÍ NAD LABEM
I. Identifikační údaje pro evidenci podnětu fyzických a právnických osob
Jméno příjmení /
Název organizace

Datum
narození /
IČO

Kontaktní adresa
Kontaktní tel. číslo, e-mail

II. Údaje o uplatněném podnětu
Katastrální území
Čísla pozemkových parcel
(případně doplňující popis)
Obsah/popis a odůvodnění

Grafická příloha přiložena

V ……………………..dne……

ano

ne

………………………………
podpis

Podnět může být uplatněn písemně do zahájení projednání návrhu Zadání nového územního plánu.
Doručovací adresa:
Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor investic a územního plánování, Oddělení územního plánování
Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem

Poznámky a vysvětlivky k vyplnění formuláře
I. Identifikační údaje pro evidenci podnětu fyzických a právnických osob
Po vyplnění údajů o fyzické nebo právnické osobě je zapotřebí doplnit přesnou kontaktní
adresu pro doručení případné korespondence.
V případě, že podnět o stejném obsahu podává více osob, je možné se k podanému
podnětu připojit na základě doplnění identifikačních údajů uvedených v samostatné příloze
podaného podnětu.
II. Údaje o uplatněném podnětu
Jedná se o věcný obsah podnětu včetně doplnění a upřesnění, které části Územního plánu
Ústí nad Labem se podnět týká a odůvodnění obsahu podnětu.
Jestliže se podnět týká konkrétního území, je nezbytné uvést základní údaje popisující
předmětné území (katastrální území a čísla pozemkových parcel). Základní údaje lze
doplnit slovním popisem předmětného území.
Obsah podnětu může být doplněn grafickým znázorněním území (v samostatné příloze),
kterého se podnět týká (zákres rozsahu území, který vymezuje obalovou křivkou plochu,
obsahující všechny pozemky, případně části pozemků, kterého se podnět týká).
Podává-li jedna osoba více různých podnětů, je doporučeno z důvodů jejich evidence a
následného vyhodnocení, podání každého podnětu jednotlivě.
Obecné pokyny pro vyplnění formuláře:
Podnět do nového Územního plánu Ústí nad Labem může uplatnit každý a doručit jej na
adresu pořizovatele – Odboru investic a územního plánování, Oddělení územního
plánování Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
v písemné podobě s uvedením data podání a opatřené podpisem fyzické osoby/osob,
případně statutárním zástupcem právnické osoby s razítkem firmy.
Podněty budou evidovány a zapracovány do návrhu Zadání nového Územního plánu Ústí
nad Labem k prověření, na podání podnětu nebude Oddělením územního plánování OIÚP
MmÚ písemně reagováno. Sběr podnětů v současné době probíhá a bude ukončen
před zahájením projednání návrhu Zadání nového územního plánu.
Je doporučeno, z důvodů zajištění jednotné evidence a zjednodušení zápisu došlých
podnětů a zrychlení procesu jejich vyhodnocení, využít pro podání podnětu předložený
formulář.

