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ľÁvnn NA vYDANIE ÚzBnĺľÉno RoZHoI}NUTIA
podth $ 3 Vyhlášky vĺŽľ sn č. 453/2000 Z.z. ktoľottsa vykolrávajri niektor-e ustanovenia stavebného zákona
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4. Spôsob doteľajšieho vyufitia územia :

5. Paľcelné čísla a dľuhy pozemkov
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ó. Paľcelnó čísla susedných pozemkov a susedných stavieb :
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7, Zoznam všetký'ch známych účastníkov územného konania :
(mená a adresy vlasfnĺkov susednýclr pozelnkov a stavieb)

V tĺi,L'i d2 bzl
dňa

Podpis žiadatel'a

( u pĺávnických osôb odtlačok ilečiatky, meno
pľiczvisko, frurkcia a podpis oprávnencj osoby )

Pľĺlohy:
-situačný výkres súčasného stavu úz.emĺa na podtĺlade katastľátnej mapy so zakľeslením pľeĺlmetrr

územného ľozbodnutia-a jeho polohy s vyznačeníln väzieb 1účinkov} na okotle, 
l

'dokumentácla pľe územné ľozhodnutie v1'pľacovaná oprávnenorr osoboun_rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlaiy, posúdeniä akbo iné opatrenia dotknufých oľgánov
štá:ilťj sľrĺĺvy a obce, a spľávcov pooz'lnllrytt inžinieľskycn 

'ietil zsviizné stanovisko Pľimátora mesta Šalb k investičnej ĺĺnno.ti a súladu s územným plánom
me$ta,
záväzné sta novisko Re gionátneho ú radu veľeiného zd ravotnĺctva Nitľa,
stanovisko oR Hasičského a záchranného zbóľu Nltrn,
stanoľisko Kľajského pamiatkového úradu Nitra,
vyjadrcnle obvodrého úradu ävotného prostľedia Šaľa,
vyjadľenie obvodného úradu P1e cestnďdopľavu a pozemné komunikácic v Šaľ,
v.vjadrenie Obvodnébo úradu v Šafi, odboľu kľÍzoviho ľiadenia,
vyjadľenie oblodného pozemkového úradu Nové Zámky,
vyjadľenie obvodného lesného úradu Nové Zámky, ''
vyjadľenia spľávcov podzemných inänieľskycn sĺótĺ a inó stanoviská pľedpĺsané osobitnýmĺpľedpismi /o

'záverečné stanovisko o posúdenĺ vptyvu stavby alebo činnosti na ävotné pľostľedle alebo
ľozhodnutie zo zist'ovacieho kĺlnania, ak boio vydané,

_doklad o zaplatení spľávneho poplatku do pokladnc MsÚ


