(adresa žiadateľa)
značka:

V ................................ dňa ........................
Obecný úrad Košúty
č. 20
925 09 Košúty

Vec
Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania cesty
V zmysle § 8 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov a § 11 vyhlášky číslo 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) žiadame o vydanie povolenia na zvláštne
užívanie cesty (uviesť triedu a číslo) .................... pred rodinným domom, súp.č.......................
pred pozemkom parc.č. .....................v obci (resp. medzi obcami) .............................................
Zvláštnym užívaním bude kríženie cesty pretláčaním* - prekopaním* v hĺbke min.
1,2 m pod niveletou vozovky, za účelom uloženia vodovodu*, plynovodu*,
telekomunikačného kábla*, elektrického kábla*, kanalizácie*.
Práce budú vykonané v čase od ................................... do .........................................
Zo strany žiadateľa je za vykonanie prác zodpovedný:
(uviesť meno, priezvisko, funkciu a telefónne číslo na pracovisko)
Stavebné práce pri krížení cesty bude vykonávať:
(uviesť presný názov dodávateľa, meno a priezvisko zodpovedného pracovníka a jeho číslo
telefónu na pracovisko)

Odôvodnenie žiadosti:

........................................................
(pečiatka a podpis)
* nehodiace sa prečiarknuť

K žiadosti doložiť:
- doklad o vlastníctve (list vlastníctva)
- stavebné povolenie
- projektová dokumentácia - situačný náčrt alebo situácia stavby
- súhlas dopravného inšpektorátu PZ s projektom dopravného značenia uzávierky,
obchádzky (poprípade aj vyjadrenia dotknutých cestných správnych orgánov v prípade
cesty I.-III. triedy)
- pri líniových stavbách - kópie zmluvy s odbornou cestárskou firmou
- vyjadrenie, resp. súhlas správcov inžinierských sietí

(adresa žiadateľa)
značka:

V ................................ dňa ........................
Obecný úrad Košúty
č. 20
925 09 Košúty

Vec
Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania cesty
V zmysle § 8 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov a § 11 vyhlášky číslo 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) žiadam/e o vydanie povolenia na zvláštne
užívanie cesty (uviesť triedu a číslo) .........................................................................................
v km (uviesť staničenie cesty) ...................................................................................................
pred rodinným domom - súp.č. .................................................................................................
v obci (resp. medzi obcami).......................................................................................................
Súčasťou miestnych komunikácií (MK) sú aj zelené pásy (ZP), priľahlé chodníky (CH),
spevnené plochy (SP), parkoviská (P)
Rozsah prác:
1. Rozkopanie ZP, CH, MK, SP o dĺžke ......................................... o šírke
...............................
2. Pretláčanie CH, MK, SP, P o dĺžke ............................................. o šírke ..............................
3. iné (uviesť) ............................................................................................................................
Zdôvodnenie žiadosti: ..................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Práce budú vykonané v čase od ................................... do ...............................................
Za prevedenie prác a bezpečnosť cestnej premávky súvisiacej so zásahom v cestnom telese je
zodpovedný:
a) za žiadateľa ............................................................................................................................
(meno, priezvisko, funkcia a telefónne číslo na pracovisko)
b) za dodávateľa stavebných prác ..............................................................................................
.................................................................................................................................................
(názov dodávateľa + meno a priezvisko zodpovedného pracovníka a jeho telefónne číslo)

........................................................
(pečiatka a podpis žiadateľa)

* nehodiace sa prečiarknuť

