..............................................................................................................................................................................
(meno a adresa žiadateľa, číslo telefónu)

Obec Liptovská Teplá
č. 142
034 83 Liptovská Teplá
VEC
Žiadosť o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie
V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov zmien a doplnkov žiadame Vás o vydanie rozhodnutia k zvláštnemu užívaniu
(rozkopávky, podtlačenie, uzávierka*) v správe obce Liptovská Teplá, v katastrálnom území Liptovská
Teplá, Madočany
č. domu: ...............................................................................................................................................................
Pozemok, parcela č.: ............................................................................................................................................
Z dôvodu: ............................................................................................................................................................
(napr. prípojka vodovodu, plynu, kanalizácie, el. prípojky)

V termíne od .................... do ................... s konečnou úpravou do ...................................................................
Zásah bude vykonaný do:
Vozovka ................................... m² (prekopanie/ podtlačenie)*
Chodník .................................... m² (prekopanie/ podtlačenie)*
Cestná zeleň ............................. m² (prekopanie/ podtlačenie)*
Iné .............................................................................................
Osoba zodpovedná za dodržanie podmienok povolenia: ....................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(meno a priezvisko, adresa, č. telefónu)

*/ nehodiace sa preškrtnite

Dátum: ......................................

Podpis žiadateľa: .........................................

Poznámka: Za vydanie rozhodnutia sa vyrubuje správny poplatok, ktorý sa uhrádza v hotovosti do pokladne Obecného úradu
v Liptovskej Teplej.
Vyplnenie žiadosti sa považuje za súhlas v zmysle § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. so spracúvaním osobných údajov v
znení neskorších predpisov. Osobné údaje budú spracované na účel vymedzený osobitným zákonom. Tento súhlas sa vzťahuje na
tie osobné údaje, ktoré sú uvedené v žiadosti. Beriem na vedomie, že údaje môžu spracúvať len poverené osoby, ktoré sú povinné
dodržiavať ustanovenia zákona č. 428/2002 Z. z. a že spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými
právnymi predpismi.
K žiadosti je potrebné priložiť:
- Situáciu rozkopávky.
- Kópia katastrálnej mapy.
- Časový a vecný harmonogram prác (nad 3 dni).
- Stavebné povolenie resp. ohlásenie drobnej stavby.
- Vyjadrenie správcov inžinierskych vedení (podľa požiadaviek obce).
- Situácia dopravného značenia odsúhlasená Okresným dopravným inšpektorátom Ružomberok (v prípade uzávierky resp.
obchádzky).
- Potvrdenie o časovom a kvalitnom zabezpečení konečnej úpravy povrchu rozkopaných prác oprávneným, odborným
podnikom alebo firmou.
- Projektovú dokumentáciu (pri rekonštrukčných prácach).
- Súhlas na výrub drevín a kríkov od príslušného správneho orgánu (pokiaľ je výrub nevyhnutný).
- Projekt sadbových úprav pri ukončení rozkopávky.
- Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku

Podľa rozsahu zásahu Obec môže od potreby predloženia niektorých dokladov upustiť.

