Účastník konania (názov/meno):
Adresa, PSČ:
IČO:

Telefón:

E-mail:

Okresný úrad Bratislava
odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií
Tomášikova 46
832 05 Bratislava 3

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie cesty I., II. a III. triedy
- rozkopávkových prác ( pretláčanie ciest)
podľa § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení
neskorších predpisov

na ceste:

v úseku:

z dôvodu:
pre stavbu:
v čase (dátum) od:
V rozsahu:
vozovka:
šírka (m):

s konečnou úpravou do:

do:

dĺžka (m) :

hĺbka (m):

súčasti cesty (svah, stredný deliaci pás):
šírka (m):

dĺžka (m) :

hĺbka (m):

kontaktná osoba účastníka konania zodpovedná za plnenie podmienok povolenia:
telefón:

e-mail:

zhotoviteľ stavby, resp. kontaktná osoba zhotoviteľa, tel. :

meno a priezvisko (paličkovým písmom),
podpis, pečiatka

Telefón
0961046540-541-542

Fax

E-mail

Internet
www.minv.sk

Prílohy:

1. 5x situačný nákres s okótovanou rozkopávkou a voľnou šírkou vozovky na mapovom
podklade v mierke 1:200 s rozčlenením na rozkopávku a umiestnenie výkopu
2. stavebné povolenie, resp. ohlásenie
3. harmonogram prác potvrdený zhotoviteľom
4. stanovisko správcu komunikácie - oddelenie správy komunikácií Magistrátu hl. mesta SR
Bratislavy pre cesty I., II. a III. triedy v Bratislave a Slovenská správa ciest – IVSC pre
cesty I. triedy v bratislavskom kraji (mimo územia Bratislavy)
5. zakreslené a príslušnými správcami potvrdené trasy podzemných inžinierskych sietí
(telekomunikačné káble, elektrické káble, vodovod, plynovod, kanalizácia, teplovod, verejné
osvetlenie, káble svetelnej signalizácie v blízkosti križovatiek, káble ŽSR v blízkosti
železničných tratí, káble dopravného podniku v blízkosti električkových a trolejbusových
tratí a ďalšie)
6. záväzné stanovisko príslušného dopravného inšpektorátu
7. 2x projekt organizácie dopravy počas trvania prác v závislosti na technologickom postupe
8. splnomocnenie (v prípade zastupovania účastníka konania)
9. prehlásenie zhotoviteľa, že je pripravený k vykonaniu prác v predpokladanom rozsahu (podľa
žiadosti) a požadovanej dobe (uvedenej v žiadosti) s dostatočným počtom pracovníkov
a zamestnancov, aby ukončenie prác bolo vykonané v povolenom termíne
10. správny poplatok podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov pol. 82 písm. b) vo výške 120 €, zvýšený v závislosti od rozsahu a doby trvania až
na päťnásobok

