___________________________________________________________________________
( žiadateľ, adresa )
značka

V ......................... dňa .........................
Okresný úrad Trnava
Odbor cestnej dopravy a
pozemných komunikácií
Kollárova 8
917 02 Trnava

Vec
Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení
V zmysle § 61 odsek 2 písm. a) zákona číslo 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 odsek 5 písmeno f) zákona číslo 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov týmto žiadame
o vydanie určenia na použitie dopravných značiek a dopravných zariadení.
Žiadateľ ( investor ) .................................................................................................................
Trieda a číslo cesty ...................................................................................................................
Staničenie ( km ) cesty 1) ...........................................................................................................
Charakter značenia ( trvalé, dočasné) .................................................................................
Čísla dopravných značiek ........................................................................................................
Termín použitia 2) ....................................................................................................................
Osoba zodpovedná za osadenie
a údržbu značenia, číslo telefónu .............................................................................................
Odôvodnenie žiadosti ...............................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Súhlasím so spracovaním údajov uvedených v tejto žiadosti a priložených prílohách v súlade
so zákonom č. 18/2018 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.

................................................
( pečiatka a podpis )

Prílohy: 4x návrh trvalého DZ 3)
3x návrh dočasného DZ 3)
Stanovisko Slovenskej správy ciest Bratislava

1) – uviesť staničenie cesty, t. j. miesto osadenia dopr. značiek resp. dopravných zariadení,
uviesť názov obce resp. obcí medzi ktorými bude značenie osadené
2) – uviesť, či ide o umiestnenie dopravných značiek a dopravných zariadení natrvalo, alebo
na dobu určitú. Pri trvalom dopravnom značení uviesť deň, kedy budú dopravné značky
a dopravné zariadenia osadené. Pri prenosných dopravných značkách a dopravných
zariadeniach uviesť dobu od kedy do kedy budú tieto na ceste osadené
3) – v situácii umiestnenia dopravných značiek a dopravných zariadení je nutné zakresliť
novo navrhované značky a zariadenia (aj s uvedením ich čísel podľa prílohy vyhlášky číslo
30/2020 Z. z., ako aj existujúce (už osadené) značky a zariadenia, ktoré sa na danom úseku
cesty nachádzajú. Novo navrhované a existujúce dopravné značky a dopravné zariadenia
musia byť farebne odlíšené, alebo musí byť pri každej značke a zariadení uvedené „nová“,
alebo „existujúca“.
V prípade rozsiahlejšej resp. komplikovanejšej úpravy cestnej premávky musí byť
k situácii (náčrtku) spracovaná aj textová časť (technická správa)

Upozornenie:
Pri spracovávaní návrhu trvalého i dočasného dopravného značenia ako aj pri použití
dopravných značiek a dopravných zariadení na cestách musia byť v celom rozsahu dodržané
príslušné ustanovenia zákona číslo 8/2009 Z. z. o cestnej doprave, vyhlášky číslo 30/2020 Z.
z., o dopravnom značení, STN 018020 „Dopravné značky na pozemných komunikáciách“ ako
aj ďalšie súvisiace technické predpisy.

