ŽIADOSŤ O POVOLENIE VÝKOPOVÝCH PRÁC
Obec Nová Ves
Nová Ves 200
991 05 Nová Ves
V Novej Vsi, dňa .............................

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie (PK)
v zmysle § 8 ods. 1 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov, úplné znenie Zákona č. 193/1997 Z.z. o vykonávaní výkopových a rozkopávkových prác.
I.

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

II.

(sídlo) žiadateľa

Zvláštne užívanie PK podľa náčrtu a to:

na ulici ................................……. Nová Ves, PK na parcele č. KN............................... k.ú. Nová Ves
pred objektom č. .....….................... za účelom ........................................................................................
pre investora..............................................................................................……...............………...............
dodávateľ stavby je ...................................................................................................................................
.........................................................................................................................…….............…………......
v čase od ................................. do ................................. s konečnou úpravou do .............................…....
PK bude narušené takto:
vozovka
druh úpravy

výmera m2

chodník
druh úpravy

výmera m2

iné............................
druh úpravy
výmera m2

Podzemné vedenie bude uložené technológiou:
1. pretláčaním (podvŕtaním)
2. rozpílením krytu a rozkopaním.
Za rozkopávku bude zodpovedný stavbyvedúci
Meno a priezvisko
adresa zamestnávateľa
č. tel.

Stavebný dozor investora vykonáva

.....................................................
Podpis stavebníka ( stavebníkov )
U právnických osôb pečiatka, meno, funkcia
a podpis oprávnenej osoby

PRÍLOHY:
1. situačný náčrt s okótovanou rozkopávkou a voľnou PK
2. stanoviská správcov podzemných vedení
3. schválený projekt organizácie dopravy, resp. pri rozkopávke MPK odsúhlasený projekt dočasného
dopravného značnia OR PZ ODI Veľký Krtíš
4. Ohlásenie drobnej stavby, resp. stavebné povolenie .
UPOZORNENIE:
O zvláštne užívanie PK je žiadateľ povinný požiadať pred začatím prác na PK s výnimkou v prípadoch
ak na podzemných vedeniach uložených v pozemných komunikáciách nastane porucha a vznikne
nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia.
Vlastník alebo správca vedenia neodkladne vykoná opatrenia potrebné na zamedzenie rozšírenia škôd
a zaistenie bezpečnej premávky na PK. Odstránenie takejto poruchy je zvláštnym užívaním, na ktoré sa vopred
nevyžaduje povolenie cestného správneho orgánu.
Vlastník alebo správca vedenia je povinný do 12 hodín od zistenia, oznámi vznik poruchy vlastníkovi
alebo správcovi PK. Cestný správny orgán na základe žiadosti dodatočne vydá rozhodnutie, ktorým určí
podmienky uvedenia PK do pôvodného stavu.
POPLATKY:
Úkon je spoplatnený poplatkom v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch VI časti,
položky 82 v max. výške 497,50 €, výška poplatku je posudzovaná individuálne.
V zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 135/1964 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov, poplatok za dodatočné vydané povolenie sa nevyberá.

