
Mesto Pezinok 

Mestský úrad v Pezinku 
Radničné nám. 7 
902 14 Pezinok 

Náv�h na vy�anie ú�emného rozhodnutia o umiestnení stavby 
podla § 35 zakona c. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel 
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III. Miesto stavby: 
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IV. Vlastnfcke a užívatel'ské práva k pozemkom uvedeným v bode č. III., 
vrátane spoluvlastníkov: 

f,J{j()í!VJÝ i:rJ Ul v k 

V. Mená a adresy ďalších známych účastníkov konania: 

1. Organizácie alebo občania, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom 
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2. Iní známi účastníci konania: 
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Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia stavby: 

Rozšírenie parkoviska Kaufland Pezinok, ul. Obchodná, Pezinok, (pare. č. 756/1, 756/19, 
756/20, 756/49, 756/52, KN C, kat. úz. Grinava). 

Stavebné objekty 
SO 201 Parkovisko, 
SO 201.1 Verejný chodník, 
SO 206 Sadové úpravy, 
SO 207 Oplotenie, 
SO 404 Kanalizácia dažďová - zaolejované vody, 
SO 603 Preložka NN vedenia, 
SO 604 Areálové rozvody NN, 
SO 606 Areálové vonkajšie osvetlenie 

v zmysle § 35 ods. 2 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

Rozhodnutie v zisťovacom konaní je prístupné na: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-parkoviska-kaufland-pezinok 

Zverejnené od: f:/. c;� vlo/� Zverejnené do: 

Pečiatka, podpis: 
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