VYPLNÍ ŽIADATEĽ
Okresný úrad Nové Zámky
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

ŽIADOSŤ
o povolenie na zvláštne užívanie ciest – usporadúvanie akcií
podľa § 11 ods. 1 písm. d) vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb.
1. Identifikačné údaje o žiadateľovi:
Meno a priezvisko / názov alebo obchodné meno: .......................................................................................................................
Meno(á) a priezvisko(á) osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom: .....................................................................................................
Dátum a miesto narodenia / ICO:.................................................................................................................................................
Trvalý pobyt / sídlo: ....................................................................................................................................................................
Splnomocnený: ........................................................................................Č. OP: ......................... Tel.č.: ....................................
2. Údaje o podujatí – akcii:
Zvláštne užívanie ciest:
I / ................................................................v obci (medzi obcami): ..........................................................................................
II / .............................................................. v obci (medzi obcami): .........................................................................................
III / ............................................................ v obci (medzi obcami): ..........................................................................................
Zvláštnym užívaním bude (uviesť aké podujatie – akcia sa bude na ceste konať): ...................................................................
...................................................................................................................................................................................................
V čase od hod. ...................... dňa ................................. do hod. ....................... dňa ...................................
od hod. ...................... dňa ................................. do hod. ....................... dňa ...................................
Za organizáciu a usporiadateľskú službu na podujatí je zo strany žiadateľa zodpovedný (uviesť meno a priezvisko, adresu
a telefónne číslo) ..........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Podujatie sa uskutoční (uviesť, či sa podujatie – akcia bude konať za normálnej cestnej premávky, alebo či sa bude žiadať aj
o povolenie uzávierky cesty. Žiadosť o povolenie uzávierky cesty musí byť podaná osobitne.): ..................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Usmernenie, resp. riadenie cestnej premávky bude zabezpečené (riadenie dopravnou políciou alebo osadením prenosného
dopravného značenia): .................................................................................................................................................................
Ako bude vedená pravidelná autobusová doprava SAD: ........................................................................................................
Odôvodnenie žiadosti: ................................................................................................................................................................
Zodpovedám za dodržanie podmienok povolenia, o ktoré týmto žiadam. Vyhlasujem a svojím podpisom potvrdzujem, že
všetky údaje uvedené 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 ...............................

miesto pre nalepenie kolkových známok (len spodnou časťou):

Kolková známka v hodnote 120,- eur

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

K žiadosti je potrebné doložiť:
Splnomocnenie pri zastupovaní žiadateľa (originál alebo overená kópia),
Stanovisko Nitrianskeho samosprávneho kraja - vlastníka regionálnych ciest,
Stanoviská od všetkých správcov komunikácií, na ktorých sa podujatie uskutoční,
Grafické znázornenie zvláštneho užívania ciest, prípadnej uzávierky a obchádzky, vrátane vyznačenia
dočasného dopravného značenia, ktoré bude slúžiť ako podklad na určenie dopravného značenia – 3x,
5. Určenie dočasného dopravného značenia (ak bude podujatie prebiehať za uzávierky cesty).
1.
2.
3.
4.

6. Kolok v hodnote 120,00 eur.

Pozn.:
Ak bude použité prenosné dopravné značenie, musí byť požiadané o vydanie určenia na jeho použitie na
príslušných obvodných úradoch dopravy (pre cestu II. a III. triedy je príslušný Obvodný úrad pre cestnú
dopravu a pozemné komunikácie a pre cestu I. triedy je príslušný Obvodný úrad pre cestnú dopravu
a pozemné komunikácie v Nitre).

