PŘIPOMÍNKA/NÁMITKA K NÁVRHU
Číslo formuláře: OHA/2017/07
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VYPLNÍ ÚŘAD:
Odpovědná úřední osoba
Spisová značka
Číslo jednací

Statutární město Pardubice | Magistrát města

Na základě ustanovení § 22 odst. 3 a § 52 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále
jen "stavební zákon") a § 172 odst. 4 a 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád").

Název územně plánovací dokumentace

I. Identifikační údaje
fyzická osoba

fyzická osoba podnikající

právnická osoba

Jméno a příjmení/obchodní jméno a statutární orgán

Datum narození

IČ

Adresa/sídlo
Adresa pro doručování
Adresu pro doručování vyplňte pouze, pokud si písemnosti v řízení přejete zasílat na jinou adresu, než je adresa trvalého pobytu (sídla).

Telefon (nepovinné)

Email (nepovinné)

II. Druh podání
připomínka

námitka

- Připomínky k návrhu územně plánovací dokumentace může uplatnit každý
- Námitky proti návrhu územně plánovací dokumentace mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Námitky k prvkům náležejícím regulačnímu plánu mohou uplatnit i osoby uvedené v § 85 odst. 1 a 2.

III. Obsah připomínky/námitky

Doplněno přílohou:

ano

ne
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IV. Odůvodnění připomínky/námitky

Doplněno přílohou:

ano

ne

V. údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva (jen v případě námitky)
Uveďte název katastrálního území a parcelní čísla pozemků a staveb dotčených řešením návrhu územně plánovací dokumentace, které jsou ve Vašem vlastnictví.

Obec

Katastrální území

Parcelní číslo

Doplněno přílohou:

ano

ne

Doplněno přílohou:

ano

ne

VI. Vymezení území dotčeného námitkou (jen v případě námitky)
Jednoznačnou lokalizaci území dotčeného námitkou je možné doplnit grafickou přílohou.
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Vyplněním označených nepovinných údajů dávám správci osobních údajů, kterým je statutární město Pardubice, Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1,
530 21 Pardubice, IČ 00274046 (dále jen“ správce“) souhlas se zpracováním těchto osobních údajů, a to za účelem operativní a efektivní komunikace pro rychlejší
a kvalitnější poskytování veřejné služby ze strany správce. Beru na vědomí, že udělení souhlasu pro mě nepředstavuje jakýkoliv závazek nebo povinnost vyplývající
z poskytnutí informací prostřednictvím kontaktů, s jejichž zpracováním jsem vyslovil souhlas a skutečnost, že tyto osobní údaje nebudou mimo oprávněných
zaměstnanců správce nebo mnou označeným osobám či subjektům předávány jiným příjemcům. Současně prohlašuji, že mi byly poskytnuty povinné informace
o zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese https://www.pardubice.eu/gdpr/.

Svým podpisem stvrzuji, že beru na vědomí také níže uvedenou informaci o uplatnění a vypořádání připomínky/námitky
V
dne

Vlastnoruční podpis
žadatele (+ razítko
u právnických osob)

Bezchybným a úplným vyplněním tohoto formuláře lze předejít formálním nedostatkům podání námitky či připomínky. Pokud podání nebude obsahovat
předepsané náležitosti či bude trpět jinými vadami, bude podatel písemně vyzván ve smyslu ustanovení § 37 odst. 3 správního řádu k jejich odstranění
v přiměřené lhůtě.
Informace o uplatnění a vypořádání připomínek/námitek:
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.
Na uplatněné připomínky se jednotlivě neodpovídá. Návrh vyhodnocení připomínek zpracuje ve smyslu § 53 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným
zastupitelem. Vyhodnocení připomínek bude ve smyslu ustanovení § 172 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, součástí odůvodnění územně plánovací dokumentace.
Na uplatněné námitky se jednotlivě neodpovídá. Návrh rozhodnutí o námitkách zpracuje ve smyslu § 53 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným
zastupitelem. Rozhodnutí o námitkách bude ve smyslu § 172 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, součástí odůvodnění územně plánovací dokumentace.

