Žiadateľ …..................................................................................................................................

Mesto Tlmače
Mestský úrad
Námestie odborárov 10
935 21 T l m a č e

ŽIADOSŤ
o vydanie povolenia na uzávierku miestnej / účelovej komunikácie *)
1. Identifikačné údaje o žiadateľovi (stavebník):
Meno a priezvisko / názov alebo obchodné meno : ............................................................................................
Meno(á) a priezvisko osôb ktoré sú štatutárnym orgánom : ...............................................................................
Dátum a miesto narodenia / IČO : .......................................................................................................................
Trvalý pobyt/ sídlo : ............................................................................................................................................
Splnomocnený : .........................................................ČOP ...................................Tel. č.:...................................
2. Údaje o požadovanej uzávierke :
Presný názov stavby : .......................................................................................................................................
Uzávierka miestnej komunikácie (názov) : ....................................................................................................
V úseku od .........................................................................po............................................................................
Druh uzávierky : ( úplná – čiastočná): ..............................................................................................................
Doba uzávierky : od ........................ hod. dňa ..............................do ..................hod. dňa ................................
s prerušením : od ........................ hod. dňa ..............................do ..................hod. dňa ................................
Dĺžka uzávierky : .....................................................dĺžka obchádzky: ..........................................................
Popis obchádzkovej trasy : ...............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Trasa autobusovej dopravy : ............................................................................................................................
Dôvod uzávierky s uvedením rozsahu prác : ......................................................................................................
Názov zhotoviteľa stavebných prác a meno pracovníka zodpovedného za organizáciu, adresa
pracoviska a bydliska, č. telefónu : .....................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Meno pracovníka žiadateľa o uzávierku, ktorý bude zodpovedný za stav dočasného
dopravného značenia počas uzávierky a obchádzky, adresa a číslo telefónu: ...............................
..............................................................................................................................................................
Zodpovedám za dodržanie podmienok povolenia, o ktoré týmto žiadam. Vyhlasujem a svojim podpisom
potvrdzujem, že všetky údaje v žiadosti sú pravdivé.
Číslo preukazu totožnosti ..............................................................
Súhlasím so spracovaním osobných údajov vymedzených v tejto žiadosti a priložených prílohách v súlade so
zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s ich
uložením a likvidáciou v súlade s platným registratúrnym poriadkom.
V .................................... dňa ...........................

.......................................................................
Vlastnoručný podpis (pečiatka organizácie)

Predpísané doklady v zmysle vyhlášky č. 35/1984 Zb., potrebné doložiť ku žiadosti o vydanie povolenia na
uzávierku:

1. Splnomocnenie pri zastupovaní stavebníka (originál alebo overená kópia),
2. Grafické znázornenie uzávierky a návrh trasy obchádzky – 3x (vrátane vyznačenie dočasného
dopravného značenia, ktoré bude slúžiť ako podklad na určenie dopravného značenia, odsúhlaseného
ORPZ ODI Levice)
3. Vyhlásenie žiadateľa o tom, že dodávateľ je pripravený na vykonanie prác v predpokladanom rozsahu
a požadovanom čase z hľadiska zabezpečenia dostatočným počtom pracovníkov, mechanizačných
prostriedkov a materiálov.
4. Harmonogram prác vo 2 vyhotoveniach, pokiaľ sa uzávierka požaduje na dlhší čas ako 3 dni (jedno
vyhotovenie sa poskytuje dopravnému inšpektorátu),
Harmonogram musí obsahovať:
- množstvo a časový priebeh jednotlivých druhov prác,
- počet a nasadenie pracovníkov (zmennosť),
- druhy, počet a nasadenie rozhodujúcich mechanizmov včítane vozidiel,
- rozpis zabezpečeného materiálového pokrytia,
- prípadné ďalšie skutočnosti;
5. Stanovisko vlastníka komunikácie (Mesto Tlmače)
6. Stanovisko správcu komunikácie ( Služby mesta Tlmače, p.o.)

