
Číslo formuláře: OSÚÚP/ 24 
 

 Město SEZEMICE 
 Městský úřad Sezemice 
  

 
 

 

Žádost o sdělení způsobu funkčního využití pozemků dle platného 
územního plánu 

 
Záznam podatelny – vyplňuje úřad: 
Úřední osoba – zpracovatel: _________________________________________________________________ 

Spisová značka: _________________________ Číslo jednací: _______________________ 

Žádost podána dne: _________________________ Spisový zn./Skart. zn./lhůta: _______________________ 

Počet listů: _________________________ Počet listů/svazků příloh: _______________________ 

 
 

I.A Žadatel – fyzická osoba: 
Jméno: _____________________________ Příjmení: ______________________________________________ 

Datum narození: __________________________________ 

Trvalý pobyt: ______________________________________________________________________________ 

Adresa pro doručování**: _____________________________________________________________________ 

Telefon*: _________________________________  Email*: _____________________________________ 

(Fax)*: ______________________________ Datová schránka*: __________________________________ 

 
 
 
I.B Žadatel – právnická osoba/podnikatele: 
Název firmy (včetně uvedení právní formy): ______________________________________________________ 

Sídlo: _________________________________________________________________________ 

IČO: __________________________________ 

Adresa pro doručování**: _____________________________________________________________________ 

Telefon*: _________________________________  Email*: _____________________________________ 

(Fax)*: ______________________________ Datová schránka*: __________________________________ 

Statutární zástupce (zodpovědná osoba): _______________________________________________________ 

Jednatelé:  ______________________________________________________________________________ 

 

 

II. Parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí, které jsou předmětem žádosti 
o sdělení způsobu funkčního využití dle platné ÚPD: 
 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 
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III. Místo stavby (obec, její část, katastrální území), druhy a parcelní čísla pozemků 
podle katastru nemovitostí, na kterých se umístění stavby navrhuje: 
 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

V ______________________ dne _________________ Podpis: _____________________________________ 

 

 Razítko:_____________________________________ 

*nepovinný údaj 

Městský úřad Sezemice informuje o zpracování osobních údajů na webových stránkách města: 
https://sezemice.cz/mestsky-urad/povinne-zverejnovane-informace/ochrana-osobnich-udaju/ 
 

 

Přílohy k Žádosti o vyjádření: 
Snímek z katastru nemovitostí 
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