M e s t o Turčianske Teplice
Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice
Ž i a d o s ť o povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií, chodníka
( rozkopavkové povolenie )

v ......................................dňa...........................
VEC
Zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, chodníka podľa § 8 zákona č.135/1961
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
I.

Žiadateľ: .........................................................................................................................................
(meno, priezvisko, resp.názov, adresa, sídlo)

II.

Zásah do miestnej komunikácie, chodníka (verejného priestranstva), popis miesta a parcely
podľa katastra nehnuteľností (adresa, popisné číslo objektu v blízkosti)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

III.

Účel zásahu do cestného telesa
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

IV.

Rozkopávka :

I

- po polovici vozovky bez narušenia cestnej premávky

II

- po celej šírke vozovky s vylúčením cestnej premávky

III

- v chodníku, krajnici, verejnom priestranstve
( NEHODIACE SA PREČIARKNITE )

V.

Rozkopávku, alebo uzávierku komunikácie žiadam povoliť :
OD ........................................................ DO ....................................................................

VI.

Cestné teleso vrátane chodníka a priľahlého priestranstva bude dané do pôvodného stavu
–

VII.

konečná úprava povrchu vozovky ..................................................................................

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za práce vykonané v cestnom telese:
.................................................... Adresa : ........................................................................
Kontakt, číslo telefónu : ......................................................................................................

MsÚ Turčianske Teplice
043 / 4906019, 4906020 FAX : 4922667

technickeod@turciansketeplice.sk

M e s t o Turčianske Teplice
Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice
VIII. PREHLÁSENIE
Prehlasujem, že rozkopávku sme prerokovali so všetkými vlastníkmi, správcami
a užívateľmi, ktorí majú v úseku určenom na zvláštne užívanie zabudované podzemné
vedenia inžinierskych sieti, prípadne inú infraštruktúru.
V prípade ich narušenia, alebo poškodenia sa zaväzujem znášať všetky následky a postihy
vyplývajúce z následnej opravy a uvedenia do pôvodného stavu.

.............................................
Podpis žiadateľa
(právnické osoby pečiarka,
meno, priezvisko, funkcia
a podpis oprávnenej osoby)

Prílohy:
1.
2.
3.

Súhlas dotknutých vlastníkov, ktorých sa ohlásená rozkopávka dotýka
Projektová dokumentácia realizovanej stavby na ktorú je rozkopávka viazaná. Resp. situačný náčrt miesta
zásahu do cestného telesa.
Projekt organizácie dopravy so súhlasným stanoviskom Okresného riaditeľstva PZ SR, ODI v Martine

Povinné potvrdenie :
Práce na uvedenie asfaltového povrch do pôvodného stavu (potvrdenie dodávateľa
asfalterských prác - oprávneného na realizáciu uvedených prác):
Dátum prevedenia prác :.............................................................................................................
Meno zodpovednej osoby, pečiatka, podpis ...........................................................................
Kontakt: ........................................................
Zapožičanie dopravných značiek počas realizácie prác :
Obdobie ( dátum od – do ) : .......................................................................................................
Meno zodpovednej osoby, pečiatka, podpis ...........................................................................

Technické služby Turčianske Teplice, Robotnícka 566/2, 039 01 Turčianske Teplice
(správca miestnych komunikácií na území mesta)
Č. t.: 043 / 4922901

MsÚ, Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice
043 / 4906019, 4906020 FAX : 4922667

technickeod@turciansketeplice.sk

