
Návrh na pořIzenI změny územního plánu:

a) údaje umožňuiÍcÍ identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických neb(?
obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce

A/oisina výšina 460 15
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Doručovací adresa." Riegrova Liberec, 460 01

r -' ,.'Navrhovatelje majitelem pozemku, viz pň/ožefíá*tlpnhsm/ottva p-;.· ,.'":","/"-Z,- ,'. ,,,.:.',,c-"
.. .. ..l

b) údaje o navrhované změně využití ploch na území obce

Vymezeni plochy: Parcela č. 164 (celkem 8635 m2)
Požadované využití: Zemědělská výroba a bydlení

c) údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele

Popis skutečného současného využití ploch: Každoročně sečená louka bez dalšího
zemědělského využití, na části pozemku reálně vede pozemní komunikace - asfaltová
silnice pro obyvatele Záskalí a Žďárku

Využití dle platného územního pIánu: Trvalý travní porost, nemovitost je v současnosti
chráněna jakožto zemědělský půdní fond

d) důvoďY pro pořízení změny územního plánu
stavba rodinného domu, popř. přístřešku pro menši dobytek, drobná zemědělská činnost,
výsadba ovocných stromů a okrasných rostlin

Na části pozemku plánuji výstavbu samostatného rodinného domu s respektem k
zachování př/rodnlho rázu krajiny. Plánuji př(pojen/ na současný zdroj elektrické energie,
jež se nachází v bezprostřední blízkosti pozemku. Pro výstavbu plánuji použít jen část
pozemku, cca 200m2, tj. část, která plynule navazuje na současnou zástavbu a leží při
obecní komunikaci. Likvidace odpadních vod bude zajištěna na vlastním pozemku
pomoci domovní čistírny odpadních vod.

e) návrh úhrad'y nákladů na pořIzenI změny územního pIánu
navrhuji úhradu nákladů do výše 15.000 KČ, s přihlédnutím k faktu, že se v těsné
blízkosti pozemku nachází elektrické vedeni a asfaltová komunikace

Podpis navrhovatele:
,>

Upozornění: - za platnost doložených údajů zodpovídá navrhovatel změny. Dodatečné zjištění
neplatností či nepravdivých údajů v návrhu, může zapřičinit neplatnost provedené změny!



M ožnost změny UP

Současný pozemek je veden jako trvalý travní porost



Informace o pozemku

Parcelní číslo:

Obec:

Katastrální území:

Číslo LV:

Výměra [m2]:

Typ parcely:

Mapový list:

Určení výměry:

Druh pozemku:

1640

Hodkovice nad Mohelkou [564061]ř"

Záskalí [640361]

826

8635

Parcela katastru nemovitostí

Ze souřadnic v S-JTSK

trvalý travní porost
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Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

, Aloisina výšina Liberec xV-starý Harcov, 46015 Liberec

Podíl

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ Výměra

835440 8635

Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezeni.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy-

,? Řízeni, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Liberecký kra,j,
Katigstrálni pracoviště Liberec&

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 03.11.2021 10:00.
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