OBECNÝ ÚRAD VAŽEC, Na Harte 19, 032 61 Važec
Žiadosť o dodatočné povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie a verejného
priestranstva - oprava poruchy podzemného vedenia
na území Obce Važec v súlade s ustanovením § 8 zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách v platnom znení
Žiadateľ:
Meno a priezvisko .........................................................................................................................
Trvalý pobyt .................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Telefónne číslo ............................................... e-mail ...................................................................
Adresa pre doručovanie písomností ................................................................................................
....................................................................................................................................................
(vyplní žiadateľ v prípade ak je adresa iná ako trvalý pobyt )
Presné označenie miesta rozkopávky :
na ulici .................................................... pred objektom súp. č. .................................................
na pozemku parc. č. ................................................. v k. ú. ........................................................
Za účelom .................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Časové rozpätie rozkopávky od ............................................. do ...................................................
s konečnou úpravou do ...............................................................................................................
Výmera:
Vozovka*
Druh
úpravy

Výmera
m²

Chodník*
Druh
úpravy

Výmera
m²

Spevnená plocha*
Druh
úpravy

Výmera
m²

Zeleň*
Druh
úpravy

Výmera
m²

Celková užívaná plocha ...............................................................................................................
Technológia uloženia podzemného vedenia: rozkopávka*, pretláčanie*
Za dodržanie podmienok v rozhodnutí zodpovedá ............................................................................
...................................................................................................................................................
(meno, priezvisko adresa a tel. číslo)

Žiadateľ prehlasuje, že:
− podľa § 8 ods. 10 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov dodržal ohlasovaciu povinnosť a do 12 hodín od zistenia poruchy oznámil
jej vznik vlastníkovi alebo správcovi miestnej komunikácie – Obci Važec
− práce na oprave poruchy podzemného vedenia boli zrealizované vo vyššie uvedenom termíne,
bolo zabezpečené zasypanie výkopovej ryhy
− predmetný úsek miestnej komunikácie označil dočasným dopravným značením, ktorého
použitie bolo odsúhlasené OR PZ ODI v Liptovskom Mikuláši a bude ho udržiavať až do realizácie
konečnej úpravy a následného odovzdania správcovi komunikácie
Spracovanie poskytnutých osobných údajov je v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR)
a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení.
Bol som informovaný o spracovaní osobných údajov a o uplatnení práv dotknutých osôb v zmysle uvedených
právnych predpisov.

Vo Važci, dňa .....................................................

...........................................................
podpis žiadateľa

(u právnických osôb odtlačok pečiatky,
meno priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby)

Prílohy:
1. 2 x situačný náčrt miesta rozkopávky
2. preukázanie vzniku nebezpečenstva všeobecného ohrozenia z predmetnej poruchy (napr. doklad z nahlásenia poruchy na dispečing)

Poznámka:

Za vydanie dodatočného povolenie z dôvodu všeobecného ohrozenia sa v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov správny poplatok nevyberá.

*nehodiace sa prečiarknite

