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Změna č. 1 Územního plánu Ropice 
 
 

Zastupitelstvo obce Ropice na svém 9. zasedání dne 01.06.2020 schválilo, v souvislosti 
s rostoucím počtem požadavků na změnu územního plánu, pořízení Změny č. 1 Územního 
plánu Ropice za těchto podmínek: 
 

• Žádosti je možno podávat do 31.08.2020 
 

• Žádosti přijaté po 31.08.2020 nebudou do Změny č. 1 Územního plánu Ropice 
zahrnuty 

 

• Změna č. 1 Územního plánu Ropice bude úplatná: 
– každý žadatel musí do 31.08.2020 podepsat Dohodu o úhradě a zaplatit na účet 
obce poplatek a zálohu za každý pozemek s výměrou do 2500 m2 uvedený v žádosti. 
V případě, že žadatel do uvedeného termínu nebude mít podepsanou Dohodu o úhradě 
nebo neuhradí příslušnou částku, nebude jeho žádost zařazena do projednávání 
– fyzická osoba uhradí částku 10 000 Kč, která je tvořena administrativním poplatkem 
ve výši 2 000 Kč včetně DPH a částkou 8 000 Kč, která představuje zálohu na náhradu 
nákladů na pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ropice 
– právnická osoba a fyzická osoba podnikající uhradí částku 18 000 Kč, která 
je tvořena administrativním poplatkem ve výši 2 000 Kč včetně DPH a částkou 
16 000 Kč, která představuje zálohu na náhradu nákladů na pořízení Změny č. 1 
Územního plánu Ropice 
– žádost nad 2500 m2 bude zpoplatněna násobkem původní zálohové částky 
– v případě, že navrhovaná plocha se bude nacházet na více parcelních číslech, bude 
považována za jednu žádost s jedním poplatkem při dodržení výměry do 2500 m2 

– záloha je vratná pouze v případě, že žádaná změna udaného pozemku nebude 
promítnuta do Změny č. 1 Územního plánu Ropice 
 

Podněty je možno podávat pouze písemnou formou na adresu Obecní úřad Ropice, 
Ropice 110, 739 61 Ropice, osobně na obecním úřadě nebo prostřednictvím datové schránky 
obce (q7hbih2). K podání podnětu slouží formulář, který je k vyzvednutí na OÚ Ropice, je možno 
jej zaslat e-mailem nebo je k nalezení na stránkách obce www.ropice.cz v sekci obecní úřad - 
formuláře. 
 
Žadatelé již podaných podnětů musí své žádosti uvést do souladu s podmínkami 
schválenými zastupitelstvem. 
 
Případné dotazy zodpovíme na telefonním čísle obce Ropice (558 735 165). 
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