Žiadateľ : …..............................................................................................................................
(meno právnickej osoby, adresa, PSČ, resp. meno a priezvisko občana, adresa, PSČ)

IČO : …..................................

Bankové spojenie : ….......................................................

č. tel. : ….................................

fax : …............................ e-mail : …............................

Adresát : Obec Háj - Obecný úrad
Háj č.176
039 01 Turč. Teplice
VEC :
Povolenie na zvláštne užívanie, rozkopanie, uzávierku* pozemných komunikácií v zmysle
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. - ž i a d o s ť
Týmto žiadame o vydanie povolenia – rozhodnutia na:
I. a) rozkopanie* b) pretláčanie* c) podvŕtanie* d) podkopanie* e) zvláštne užívanie*
f) úplnú uzávierku*, čiastočnú uzávierku* pozemnej komunikácie g) napojenie na MK*
za účelom:
a) vybudovania prípojky* A) prípojka (plynová - VTL, STL, NTL, vodovodná, kanalizačná,
elektrická - VN, NN, telekomunikačného vedenia - telefón - mts,
dts, OK, TKR, verejného osvetlenia, horúcovodná, teplovodná)*
b) opravy prípojky*
c) rekonštrukcie prípojky*
d) vybudovanie trasy*

B) trasa (plynu - VTL, STL, NTL, vodovodu, kanalizácie, elektr.VN, NN,telekomunikačného vedenia - telefón - mts, dts, OK, TKR,
verejného osvetlenia, horúcovodu, teplovodu)*

e) opravy trasy*
f) rekonštrukcie trasy*
g) zvláštne užívanie (umiestňovanie predajných zariadení, skladanie alebo nakladanie materiálu,
usporadúvanie akcií, …)*
(uviesť) ….............................................................................................................................................
plocha záberu v m² …..................................... doba trvania …............................................... dní
h) rekonštrukcie, opravy komunikácie, chodníka, parkoviska, autobusovej zastávky a pod. *
i) vybudovanie bezbariérovej úpravy vjazdu cez chodník, z pozemnej komunikácie*
*

nehodiace sa preškrtnite alebo doplňte

j) vybudovanie vjazdu z MK na nehnuteľnosť, napojenie účelovej komunikácie na MK*
II. Narušenie bude vykonané : *
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

po celej šírke vozovky s vylúčením dopravy – premávky a s obchádzkovou trasou
po ½ vozovky, s čiastočný obmedzením dopravy a s obchádzkovou trasou
po ½ vozovky, s čiastočným obmedzením dopravy a bez obchádzkovej trasy
v chodníku
v cestnom pomocnom pozemku
v spevnenom verejnom priestranstve - parkovisko, spevnená plocha a pod.
v nespevnenom verejnom priestranstve
v nespevnenej /prašnej/ vozovke, chodníku, ploche a pod.

Narušenie (rozkopanie) komunikácie (II. a) až h)), g) zvláštne užívanie žiadam povoliť v
termíne od …......................................................... do ….............................................................
(termín pre výkopové a montážne práce v telese pozemnej komunikácie)

Narušený úsek uvediem do pôvodného stavu na základe zmluvy s dodávateľom v termíne
do …..................................................................................................................................................
(termín (dátum) povrchovej úpravy – asfaltovanie a pod.)

Uzávierku úplnú, čiastočnú žiadam povoliť v termíne (uviesť aj pri zvláštnom užívaní)
od ….................................................. do …......................................................
Žiadateľ : (Meno a adresa zodpovednej osoby za vykonané práce v cestnom telese, ako i za
dodržanie podmienok daných rozhodnutím, č. tel., fax, e-mail)
…..................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................
Prehlasujem, že rozkopávku som prejednal so všetkými vlastníkmi a správcami inžinierskych
sietí a vedení, ako aj s vlastníkmi pozemkov (nehnuteľností), cez ktoré je prípojka – trasa
navrhnutá.
Správny poplatok za vydanie rozhodnutia uhradím pred jeho vydaním, ktorý bude určený v
zmysle zákona č. 145/1985 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a
doplnkov, v hotovosti v pokladni OcÚ, resp. na účet alebo poštovou poukážkou.

V Háji, dňa …..................................

.........…........................................
(podpis žiadateľa, pečiatka)

Prílohy k žiadosti : *
1.) Snímka z pozemkovej mapy (2x), situácia z projektu stavby (2x) –
komunikácia/vozovka, parkovisko, chodník a pod./ so zakreslením miesta rozkopávky a
bodom napojenia na inžiniersku sieť (2x) - hlavný rozvod (2x), situácia s miestom
napojenia vjazdu na pozemnú komunikáciu (2x)
2.) Projekt organizácie dopravy - návrh dopravného značenia, spracovaný odborne
spôsobilou fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou projektovať dopravné stavby
3.) Stanovisko OR PZ, Okresného dopravného inšpektorátu - fotokópia (1x)
4.) Projekt bezbariérovej úpravy a chodníka, spracovaný odborne spôsobilou fyzickou
alebo právnickou osobou oprávnenou projektovať dopravné stavby (2x)
5.) Stavebné povolenie – právoplatné
6.) Doklad o uhradení správneho poplatku

