
      Městský úřad Frýdlant 
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 
Úřad územního plánování 

      T. G. Masaryka 37 

      V …………………. dne ………………………. 
 

Věc: Náměty či podněty ze strany veřejnosti 

k vyhodnocování územního plánu Frýdlant, resp. k uplatňování územního plánu Frýdlant nebo 
jeho změně nad rámec požadavků stavebního zákona1 
 

Název procesu, ke kterému uvádí osoby náměty či podněty: Vyhodnocování územního plánu 
Frýdlant, resp. k uplatňování územního plánu Frýdlant nebo jeho změně 

Termín a místo pro odevzdání: do 31. 7. 2020 do 12:00 hodin formou osobního podání na podatelně 
města Frýdlant, poštou nebo datovou schránkou (adresa Městský úřad Frýdlant, T. G. Masaryka 37, 464 
01 Frýdlant; název datové schránky: Město Frýdlant; ID datové schránky: t27bufd, elektronická adresa 
podatelny: podatelna@mu-frydlant.cz) 

Identifikační údaje podatele pro evidenci:  

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou 
adresu pro doručování podle § 19 odst. 4 správního řádu. V podání souvisejícím s její podnikatelskou 
činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo 
druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo 
osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo 
podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo 
obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro 
doručování. 

Text Námětu či podnětu ze strany veřejnosti (popřípadě s grafickou přílohou na podkladu katastrální 
mapy): 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

Datum podání: 

Podpis osoby, která podání činí: 
                                                      
1 Podání na tomto formuláři není podáním ve smyslu § 46 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ani takové podání ve smyslu § 46 stavebního 
zákona nenahrazuje. Při vyhodnocování podání na tomto formuláři nebude postupováno podle § 46 stavebního 
zákona.  


