Žiadateľ
(priezvisko, meno, titul f obchodné meno flČO )

Adresa
(ulica, súpisné prípadne orientačné číslo, PSČ, obec)

Email

Číslo telefónu

.

Obecný úrad Tekovské Nemce
Tekovská 405/4
Cestný správny orgán
96654 Tekovské Nemce
VEC
Žiadost' na zvláštne užívanie MK - rozkopávkové

povolenie

V zmysle § 8 a 18 zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení
neskorších predpisova § 11 a 20 Vyhlášky 35/1984 Zb. Vás týmto žiadame o povolenie
na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, ktorým bude zásah do telesa
/miestnej komunikácie,

účel. komunikácie,

chodníka;

na ulici

prekopaním,

pretláčaním - vypísať čo bude prekopaním

parc.číslo

Rozkopávkové

práce sa budú realizovať

v termíne: od

,

kú Tekovské Nemce
z dôvodu realizácie:

do

.
.

Spätná povrchová úprava bude vykonaná v termíne: od
práce budú realizované
chodníka:

a čo pretlačením/

do

.

v telese*:

prekopaním I pretláčaním
prekopaním I pretláčaním

komunikácie:

prekopaním I pretláčaním

parkoviska:

*vybrané teleso a spôsob realizácie

podčiarknite

Povrch telesa:
/asfaltobetón

, liaty asfalt, betón, zámková dlažba, betónová dlažba, zeleň/

Rozsah rozkopávky:
vozovka:

bm

chodník:

bm

zeleň:

Plocha ryhy výkopu alebo viacerých rýh ( chodník+komunikácia+parkovisko)
Zo strany žiadateľa je za vykonávanie prác zodpovedný:

.

Kontakt na zodpovednú osobu:

bm
m2
.
.

- 2Rozkopávkové

práce bude vykonávať

:

.

Adresa:

IČO:
Meno zodpovedného

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

pracovníka:

č. t.

.

podpis žiadateľa
(pečiatka)
V

dňa:

.

K žiadosti treba priložiť:
2x situáciu rozkopávky
stavebné povolenie, resp. ohlásenie drobnej stavby (kópia)
plán dopravného značenia 3x
splnomocnenie pri zastupovaní stavebníka ( originál, príp. overená kópia)
Správny poplatok- položka 82 písm.c. sadzobníka správnych poplatkov podl'a zákona Č. 145/1995 Z.z.
o správnych poplatkoch
Tabuľku vyplní pracovník Obecného úradu v Tekovských
~:;;~".ťnú ,operáci~ alebo IC,:

I

C.,\! iC - nie je mozne
V'I ;,.j;::-!t, v n(~;fo +racovat

,,;('00 vyrniih2ť PC;',;"',tf1lM

r)nenie,
1 opí:ráci.

ak sa !in?r.cná
~Ip.bo j2) Cr,_,: ..z

-'-TC--:;;;-::CG' , operáciu
. ca,! Je nie je
vvkcnat, v nej
alebo vymáhať
plnenie, ak S~
operácia alebo

alebo jej
možné
pokračovať
poskytnuté
finančná
jf?j čast už

vykonala

vvkona!a

M~no ~ priezvisko
zamestnanca:

Meno a priezvisko
zamestnanca'

Dátum :
Podpis:

Nemciach

Dátum

vedúceho

'

_---L_Po_d.:.-pi..;...S
_:

...J

Zároveň beriem na vedomie, že vybavenie mojej žiadosti si vyžaduje súčinnosť iného
orgánu štátnej správy Okresného dopravného inšpektorátu v Nitre, a preto nemusí byť
možné vybaviť ju v bežnej 30-dňovej vybavovacej lehote, ale až po doručení stanoviska
KR PZ 001 Nitra.
Svojím podpisom potvrdzujem, že súhlasím podl'a ustanovenia §13 ods.1. písm. e) zákona č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
"zákon o ochrane osobných údajov") , aby obec Tekovské Nemce, Tekovská 405/4, 96654
Tekovské Nemce, použilo moje osobné údaje v rozsahu údajov uvedených v žiadosti za účelom
vybavenia tejto žiadosti odo dňa udelenia tohto súhlasu podl'a ustanovenia § 13 ods. 1 písm. e
zákona o ochrane osobných údajov. Podľa ustanovenia § 54 zákona o ochrane osobných
údajov musia byť osobné údaje uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej
osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú

podpis žiadatel'a/pečiatka

