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SLOVAKIA 

miesto pre podaciu pečiatky 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby 

podl'a § 35 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel 

I. Navrhovatel': 

Meno a priezvisko: 	 51-0 	/)- I  s r• 0  

Adresa: Vh\(/ NIA-h)51•12-• ŕ"./1 	o 2— Z 3 	Č9 (9 o 
k 

V 
Meno a priezvisko: /// • Á~ . &Ý-K8C7 g,ý9 7-0/70ť4- 	0 Í'F)3 

Adresa: 	 / 4 9 9 / 902, c)ĺč  /17  Z-7 Aĺ  

II. Popis, vybavenie a účel stavby: FYrg 4- 1 D _c,K)) 	(K)ii- 	 (9Pg6 C-0‘09-/\)/E 577rkurGlý 

Uviesť  stručný popis vrátane označenia účelu 	1/0".117/E-C — Pife 

110k 2'Pel/Áili-e-č, PĹ--6kJI 2 -0A-ĺv Á ĺcýťť  

Miesto stavby: 

Obec: ‹Pe2-14-J(7k- 	 Ulica: 	 OC- • 	'1(9  / 3  

parc. č. pozemku: fif; 

katastr. územie: FE-7,(x9,zč_ 	 / 
výmera pozemku: -3? j7 	vedený ako: 	 P ° •b+ 

spôsob doterajšieho využitia: -gŤ7-1« kĺ i- /Y4 	/17(--0 	 (ĺ  ;.'':( 77,9 

IV. Vlastnícke a užívatel'ské práva k pozemkom uvedeným 

vrátane spoluvlastníkov: 	 0 Xi (/ 

45()/_ 	ESSE75,M-K, 	 A7,1- t9/-7 

<r&--1,/ 6(.4 2- 

d' J-7 	irrÁĺ~ 

V. Mená a adresy d'alšich známych účastníkov konania: 

1. Organizácie alebo občania, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom 

a stavbám: /x1(.0' eZ16 tAJ 	 9očiťľ  tč̀ :;?,~ 

/fki 	 --74/11 	 ťý.// č2, 	st// 

,PE-kAi,90,,ĺ) 	1/7 0 37c- 	 c"--,Ĺ,7 -v\I- 

2. Iní známi účastníci konania: 

v bode č. III., 

= 	 / j _ 1-• 

';;IL// "j1 410-(4 	Ze9 7z 3 
9,2 z  c9 	,9 Z-7 

V Pezinku, dňa 
 22,8, 	4d7  

Podpis navrhovatel'ov 

uhradeny dňa: 	Pt‘ 	'5f--°(V 	uhradený dňa: 

podpis. pokladnika MsÚ: 	C-7.44'2 	podpis pokladníka MsÚ: 	Mľk--4  

MESTO PEZ1NOK, 
Mestský úrad 

Radničné námestie 7 ! 
-t4 

.5.(8-10 

Správny poplatokvsume' 	7C2('71 -1-3-412--Správny poplatok vsume:" 	 



Zverejnené od: 

Pečiatka, podpis: 

i; 
mestsk.ý

nárn 
Úrad 

Radničné 	. 7 ‘Z; 902 14 PEZINOI 
— 5/11— 

Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení dočasnej stavby: 

„Zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel - AUTOVRAKOVISKO", Stavba 
spevnených plôch a komunikácií, Viničnianska ul., Pezinok (parc. č. 5189/53, kat. úz. 
Pezinok), v zmysle § 35 ods. 2 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.. 

Ku stavbe bolo dňa 10.05.2018 vydané záverečné stanovisko podl'a zákona č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, pod č. 
1782/2018-1.7/v.t, ktoré je uverejnené na stránke 

https://www.enviroportal.sk/skieiakletaillzariadenie-na-zber-spracovanie-starych- 
vozidiel-pezinok-1  

Zverejnené do: 

Pečiatka, podpis: 
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