žiadateľ /meno, priezvisko, adresa, príp. názov a sídlo firmy, IČO/

Obecný úrad
906 05 Sobotište
–––––––––––––––

Vec: Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie

V zmysle zák.č. 135/1961 Zb. v úplnom znení zákona č. 193/1997 Z.z. v znení neskorších
predpisov Vás týmto žiadame o zvláštne užívanie miestnej komunikácie, ktorým bude zásah
do telesa:
*miestnej komunikácie, chodníka, /bližšie označenie /...............................................................
parc.č. ...................................................., kat. úz. Sobotište
*prekopaním – pretláčaním.
Rozkopávkové práce sa budú realizovať v termíne od ............................... do ...........................
z dôvodu: .....................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Rozmery ryhy výkopu sú:
dĺžka ..................m,

šírka .....................m,

plocha na chodníku

dĺžka ..................m,

šírka .....................m,

plocha na komunikácii ............. m2

............. m2

Pri rozkopávke bude narušený povrch zeleného pásu o rozmere ...............................................
Druh stavby .................................................., parc.č. ....................................., ktorá sa bude
pripájať na rozvodné siete. Právoplatné stavebné povolenie bolo vydané /kým: ........................
.................................... dňa ................................... pod číslom ....................................................
Meno, priezvisko, adresa zodpovednej osoby za rozkopávkové práce: .....................................
.................................................................................................. *č. tel.:........................................

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

.....................................................
podpis žiadateľa príp. pečiatka

Prílohy:

- situácia, náčrt so zakreslením zásahu do cesty
- stanovisko OR PZ SR, okresný dopravný inšpektorát Senica
- doklad o zaplatení správneho poplatku (položka č.82 zák.č.145/1995 Z.z., 80,00 €)

Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A
RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so
zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle
www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach
prevádzkovateľa.

pozn.
Po zaplatení správneho poplatku a doložení potrebných dokladov bude Vaša žiadosť vybavená do 30 dní.

Žiadateľ: .......................................................................................................................................
Adresa: .........................................................................................................................................
IČO: ............................................................................... č. tel.: ...................................................

Obecný úrad
č. 11
906 05 Sobotište
Dátum: .............................

Vec:
Písomný záväzok
V zmysle §-u 20, ods.6 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách
z a v ä z u j e m e,

v znení neskorších predpisov (cestný zákon) sa týmto

že po dobu 24 mesiacov od ukončenia rozkopávky ..............................

......................................................................... (miestnej komunikácie, chodníka, parkoviska)
parc.č. .......................................v úseku ......................................................................................
budeme priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré vzniknú
z nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo poklesom výplne výkopu
a uhrádzať následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad.

Súčasne sa zaväzujeme, že po uplynutí dohodnutého času (24 mesiacov) uhradíme náklady
na vynaloženú zvýšenú údržbu miesta narušeného rozkopávkou.

.........................................................
(meno a priezvisko štatutára)
pečiatka a podpis

