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NÁvRH NA VYDANIE ÚzEmľÉľlo RozHoDNuTlA
(podľa S 39a ákona č.50/1976 Zb. o Územnom plánovanĺ a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení

neskonšich predpisov a $ 3 vyhlášky é-453l2o0o Z'z'\

StavebníUci: (meno, priezvisko, adresa - prĺp. sÍdlo Íirmy a lČo vbstnika/kov).
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(meno, pňeľisko , adresa splnomocneného zástupcu _ názov a sidlo zastupujúcej firmyt
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žiada o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby na stavbu (uviesť názov stlavby _ napr' rodĺnný dom'

bytový dom, nákupné stredisko' výrobný ávod a pod.);
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v rczsahu (uviesť stavebnébbjekty podľa pĺojektovej dokumentácie pre územné rczhodnutie)
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paľc. č. ľzemie..

so.

so
parc. č.

na pozemkoch (resp. stavbách) parcelné čĺslo (pri objektoch aj ich súpisné číslo)

katastrálne územie:

druhy pozemkov podľa LV: 4+
pozemky sa intraviláne obce (nehodiace prečiarknuť)



T
chaÍ akteÍisti ka dotknutého územ ia :
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Spôsob doterajšieho využitia územia:
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Účel stavby:
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(nebvtová-staybq - napr. pre rĺýrobu, skladovanie; shavba na bývanie - napr. tľaló, prechodnó)

Napojenie na inžinierske siete:

dopravné napoienie: .'.......'.'.h.

na elektľickú

napojenie na

napoienle na

napoienie na

vykurovanie:

energiu: ............ft lú*..
vodu: .................q'..?!.k-.

kanatlzáciu: .'...'ft Jll.

plyn: ...................!t.[,Ĺ..

Zoznam, adresy a parcelné čĺsla pozemkov resp. stavieb účastnikov stavebného konania (s g+sz;

účastnikmi sú vlashíci susedných pozemkov a stavieb na nich; ktoých pÉva mÔŽu byľ roáodnutim dotknute;
obce; a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov)

- v prípade väčšieho počtu účastnĺkov konania je potrebné údaje uviesť na samostiatnú prĺlohu
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podpis navrhovateľďov
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(u pĺávnickej ósoby meno a priezvisko

opravnrylej osoby a pečiatka)
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V Šalidňa .$
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