NÁVRH NA UMIESTNENIE STAVBY
Mestský úrad
stavebné oddelenie
ul. 1. mája 1255
023 02 Krásno nad Kysucou

V ...................................................... dňa .......................

Telefón

........................................

V E C : Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
podľa § 35 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov

I. Navrhovateľ (meno, priezvisko, resp. názov právnickej osoby, adresa, IČO):

....................................................................................................................................................................
II. Druh, účel, miesto stavby:
druh, účel stavby: .......................................................................................................................................
miesto stavby (katastrálne územie): ...........................................................................................................
parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností, na ktorých sa má stavba umiestniť:
....................................................................................................................................................................
spôsob doterajšieho využitia pozemkov: ...................................................................................................
III. Vlastnícke práva k pozemkov (vlastnícke, iné právo a pod.)
....................................................................................................................................................................
IV. Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie
Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval (meno oprávneného projektanta a rozsah oprávnenia):

V. Základné údaje o stavbe – popis stavby

VII. Zoznam a adresy účastníkov konania (vlastníkov susedných nehnuteľností, vlastníkov
nehnuteľností na ktorých sa umiestňuje stavba, ak nie sú vo vlastníctve navrhovateľa)

............................................................................................
podpis stavebníka, u právnických osôb odtlačok pečiatky

Prílohy:
1. Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám.
2. 2x situačný výkres súčasného stavu územia na základe katastrálnej mapy so zakreslením
stavby s vyznačením širších vzťahov a účinku okolia
- navrhované umiestnenie stavby na podklade katastrálnej mapy so zakreslením stavby
s vyznačením širších vzťahov a účinkov k okoliu,
- architektonické a urbanistické začlenenie stavby do územia, jej vzhľad a výtvarné riešenie,
- údaje o prevádzke, výrobe, vrátane základných technických parametrov navrhovaných
technológií a zariadení,
- vplyv stavby, prevádzky, technológií, výroby na zdravie a životné prostredie, vrátane návrhu
opatrení na odstránenie alebo minimalizáciu negatívnych účinkov,
- nároky na vodné hospodárstvo, energiu, dopravu, parkovanie, likvidáciu odpadov, napojenie
stavby na existujúce technické vybavenie územia,
- ochrana stavby pred škodlivými vplyvmi a účinkami, vrátane informácií o geologických,
hydrologických pomeroch v území,
- rozsah a usporiadanie staveniska,
- úprava nezastavaných plôch zeleňou,
3. Stanoviská, súhlasy, posúdenia a rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy, obce
a účastníkov konania.

