Obec Trnávka
Obecní úřad Trnávka
742 58 Trnávka č.p. 1

Návrh na změny využití ploch na území obce v Územním plánu Trnávka.
a) Údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně jeho vlastnických nebo obdobných
práv k pozemku nebo stavbě na území Obce Trnávka
Jméno a příjmení, datum narození, adresa (pro doručování):

Výčet pozemků (parcelních čísel) k. ú. Trnávka u Nového Jičína požadovaných k vymezení
jako zastavitelných ploch nebo jiných změn v území:

Vlastnické nebo obdobné právo k uvedeným pozemkům:

b) Údaje o navrhované změně využití ploch

c) Údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele

Podpis navrhovatele (navrhovatelů) a datum

Podaný návrh bude po převzetí posouzen z hlediska jeho úplnosti a souladu s právními předpisy. V případě nedostatků bude navrhovatel vyzván, aby je v přiměřené lhůtě odstranil.

Vysvětlivky
a) Údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně jeho vlastnických nebo obdobných práv
k pozemku nebo stavbě na území Obce Trnávka
např.:
Emanuel Neznámý, nar. 1. 1. 1910
742 58 Trnávka č.p. 527,
224/1, 2267, PK 1011 (část), PK 1013 (část), PK 1014, PK 1015/1, PK 3038/1
Vlastník pozemků 2267, PK 1011 (část), PK 1013 (část), PK 1014 a spoluvlastník pozemků 224/1 (podíl 1/2) a PK 1015/1, PK 3038/1 (podíl 1/8).
nebo:
Jeníček Perníkový, nar. 29. 2.1980, a Mařenka Perníková, nar. 1. 3. 1981
Ludvíka Deště 15
700 30 Ostrava - Bučina
1486/1, 1486/2, 1487/3
Vlastníci pozemků (SJM).
b) Údaje o navrhované změně využití ploch
např.:
- pro výstavbu rodinných domů
- pro výstavbu výrobního zařízení - stájí pro chov koní
- pro přestavbu samostatné stodoly na penzion
- pro realizaci účelové komunikace
- pro vybudování rybníka, pro zalesnění
apod.
c) Údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele
např.
-zemědělsky pozemek využívaný vlastníkem
- zemědělský pozemek v nájmu Moravan, a. s.
- oplocená zahrada se studnou
- samostatná stodola dříve sloužící k uskladnění zemědělských strojů
- zemědělsky nevyužívaný zamokřený pozemek
- zemědělsky nevyužívaný pozemek s porostem keřů
apod.

