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a) údaje' umožňující identifikaci nayrhovatele, w'ěetně uvedení jeho YlaŠ1tnidcÝch
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b) údaje o navrhované změně vYúžití ploch na území obce
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c) údaje o současném využití ploch dotčenYch ňävřhé"m navrhovatele ·
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d) důvoďY pro poříZení změny územníhO plánu
Ckb~ km'

.

.

e) návrh íihradv nákladů na poříZení změnv územního. plánu

Podpis navrhovatele:

Upozornění: - za platnost doložených údajů zodpoňdá Rayrhoyate[ změny. Dodatečné
.Uíštěníľ&eplatnosti či řlepraydiyých údajů y Ráyrhu, můŽe zapříčinit neplatnostprovedené

změny l



Návrh na pořízení změny úzenmího plánu povinně obsahuje:

a) údaje umožňující identifikaci navrhovatele, vČetně uvedení jeho vlastnických nebo
obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce

IdentiRkace: Jméno,/.'ří/"mení. datum narození a místo trvalého pobytu (jako doplnění
je vhodné uvést i případnou doručovací adresu ( to jest adresu, kde se například převážně
dlouhodobě zdržujete a kde je pro vás vyzvedávání korespondence jednoduššL Pokud ji
uvedete, bude úřední korespondence směřována na ni)

doloŽení práv: Yýpiseni z Katastru nemovitostj platnou kupní smlouvou, smlouvou
opravňující kprovedení změny a pod. výpis z KNje možno získat na'obecním úřadu.

b) údaje o navrhovaM změně využití ploch na území obce

Vymezeníplochy: určení plochy parcelním číslem pozemku dle Katastru nemovitostl:
v přlí7adě , že se jedná o celou plochu pozemku. Pokud se jedná o část pozemku(ů). vyznačit
požadovanou plochu do výřezu KatastÁílní mapy.

VyuŽití" požadované využití předmětné plochy z hlediska územního plánu (např.
bydlenl: výroba, zemědělská Yýřoba, rekreace, popříDadě sloučené - např. zemědělská výroba
a rekreace)

e) údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele

Popis skutečného současného n'užití ploch (jejich stavu ) například: obdělávané
pole nebo neudržovaná louka s náletotými křovinami a zbořeništěm zemědělsHch staveb,
panelovou plochou se štěrkovou pří)"ezdovou cestou a podobně. -

Využití dle platného územního plánu - stručný popis jaké funkční íyužití ploch
určuje současný územní plán obce ( obdobně jako v odstavci b) Využití - pouze plochy.již
obsažené v územním plánu)

d) důvody pro pořízení změny územního plánu

Stručné"zdůvodnění - například stavba rodinného domu pro rodinného příslušníku,
nebo rekonstrukce a dostavba zemědělského areálu s ohledem na podnikatelský záměr
agroturistického areálu, či jiné záměry ( komerční výstavba rodinných domů, restaurační či
hotelové zařízení, skladovací hala, výrobníprovozovna a podobně)

e) návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu

Náyrh jinancování či spolufimlncoyánínavrhoyatelem - vztah mezi obcí a občanem
- možno konkrétni" částkou, podílem, ale možno navrhnout i odmítnuti"jakékoli úhrady .
Je plně v kompetenci Zastupitelstva obce, zda podmíní či nepodmínípořízení změny úhradou
ajejí výší (tento údajje ze strany nayrhQyatele také povinný neboťzastupitelstvo rozhoduje o
veřejných jínancích v kontextu soukromého záměru. Úhrada nákladů však není současně
garancí na provedení změny v souladu s požadayky navrhovatele. Záměr musí být v souladu
se zákoqy, což obec nemůže ovlii'nit! Soulad se zákonyje prověřován až y následném průběhu
procesu pořízení změny)

UpozoměnL" - za platnost doložených údajů zodpovídá Hayrhoyatel změny. Dodatečné
zjištění neplatnosti či nepraydivosti údajů v náwhu, můŽe zapříčinit neplatnost provedené
změuy!
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Informace o pozemku ! Nahlížení do katastru nemovitostí Stránka č. l z l

Informace o pozemku

Parcelní čÍslo:

Obec:

Katastrálni území:

Číslo LV:

výměra [m']:

Typ parcely:

Mapový list:

Určení výměry:

Způsob využití:

Druh pozemku:

64ň

Hodkovice nad Mohelkou |564061ln

Záskalí [640361]

18

73

Parcela katastru nemovitostí

Graficky nebo v digitalizované mapě

zbořeniŠtě

zastavěná plocha a nádvoří

"m

y ""
' Q ; á
j "qb,. ,,;

H e,
íl

g
í Ql
t
i
l

:921., _ .

i

' O 1(J 20 l *) 40 50 m

Ĺ

_, _;

Vlastníci, jiní oprávněni

ĺ Vlastnické právo
l
l
'
l

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Podíl l

.J

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována Žádná omezeni.

jiné zápisy

Nejsou evidovány Žádné jiné zápisy.

ŘÍzenÍ, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastraní úřad oro LibereckÝ Kral, KatastrálnI
pracoviště Liberecň

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 26.08.2020 15:00:00.

© 2®4 - 2020 -:esk'; úřad zeměměřickľ a Verze aplikace 5.6.5 build
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Informace o pozemku l Nahlížení do katastru nemovitostí Stránka č. l z l

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 65/1n

Obec: Hodkovice nad Mohelkou j564061|<7

Katastrálni území: Záskalí [6403611

Číslo LV: 18

Výměra [m']: 2743

Typ parcely:

Mapový list:

Určení výměry:

Druh pczemku:

Parcela katastru nemovitostí

Graficky nebo v digitalizované mapě

trvalý travní porost
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Podíl l
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Způsob ochrany nemovitosti
í Název
l
i

i zemědělský půdní fond
t

Seznam BPEJ

: bpej Výměra
l
l 84178n 2743

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány Žádné jiné zápisy.

Řízení v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitosti ČR vykonává Katastrální úřad oro Liberecký kraj, Katastrálni
pracoviště l iberecn

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 26.08.2020 15:00:00.
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