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NAVRH NA VYDANIE UZEMNEHO ROZHODNUTIA
podl'a $ 3 Vyhlášky vŽp sn č.453t20}o Z.z.ktoĺousa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného úkona
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stľučný opis stavby, ktorej umiestnenie sa navrhuje:
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3. Miesto stavby (utica, lokatita _ charakteristika územia) :
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5. Parcelné čísla a dľuhy pozemkov podl'a katastra nehnutel'ností s uvedením vlastníckych a iných
práv' ktoých sa územné ľozhodnutie dka :
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ó' Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb:
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7 , Zoznam všetkých známych účastníkov územného konania
(mená a adresy vlastníkov susedných pozemkov a stavieb)
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Gorkého 3
BMTISI-AVA 8I101
Staľé Mesto
tčo: soroosoo
DIč: 2120199213
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Podpis Žiadateľa

( u právnických osôb odtĺačok pečiatky, meno
pľĺezvisko, funkcia a podpis opľávnenei osoby )

Prĺlohy:
_situačný výkres súčasného stnvu územio na podklade katastľálnej mapy so zakreslenĺm pľedmetu

územného ľozhodnutia ajeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie'
-dokumentácia pľe územné ľozhodnutie vypľacovaná opľávnenou osobou,
_rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlosy, posúdenia alebo iné opatľenia dotknutých oľgiĺnov

štátncj spróvy r obee. n spróvcov podzemných inŽinierskych sietí
/ zrĺväaré stĺnovisko Prinrĺtorĺ mesta Šal'a k investĺčnej činnosti a súladu s územným plánom
mesta,
zíväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdľavotníctva Nitľa,
stanovisko oR Hasičského a záchranného zboru Nitra,
stanovisko Krajského pamiatkového úľadu Nitra' ..

vyjadrenie obvodného úľadu ävotného prostľedia Šalh,
vyjadrenie obvodného úradu pre cestnri clopravu a pozemné komunikácie v Sali'
vyjadrenie obvodného úradu v Šĺti. Odboru krízového riadenia,
vyjadľenie obvodného pozemkového úradu Nové Zilmky,
vyjadľenie obvodného lesného úradu Nové Zámky'
vyjadľenia správcov podzemných inžinierskych sietí a iné stanoviská predpísané osobitnými
predpismi /,

-záverečné stanovisko o posúdenĺ vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie alebo
rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ak bolo vydané''

-doklad o zaplatení správneho poplatku do pokladne MsU


