
meno, priezvisko, adresa, obchodné meno žiadateľa 
 
 

Okresný úrad Námestovo 
odbor  cestnej  dopravy  
a pozemných komunikácií 
Miestneho priemyslu 571  
029 01 Námestovo 

 
 
 

Vec: Žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku v zmysle §7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách v znení neskorších predpisov 

 
 

Základné údaje o požadovanej uzávierke, resp. obchádzke: 
 druh uzávierky: 

 čiastočná 

 úplná 
 

 dôvod uzávierky [názov stavby] s uvedením rozsahu prác: 
 
 
 

 miesto uzávierky [katastrálne územie]: 
 

 uzávierka bude v termíne: 
 

 dĺžka uzávierky [m]: 
 

 popis presmerovania dopravy počas čiastočnej uzávierky: 
 
 
 

 popis obchádzkovej trasy počas úplnej uzávierky: 
 
 
 

 dĺžka obchádzky [m]: 
 

 presné označenie miesta uzávierky podľa staničenia cesty II.  – III.  triedy [ckm]: 
 
 

 za dodržanie podmienok v povolení zodpovedá: 
 

 za žiadateľa (adresa firmy, meno a tel. číslo): 
 

 za investora (adresa firmy, meno a tel. číslo): 
 

 za zhotoviteľa (adresa firmy, meno a tel. číslo): 
 
 
 
 
 

V....................................dňa........................    ................................................. 
        podpis, pečiatka 
 



Prílohy k uvedenej žiadosti: 
 
1. splnomocnenie pri zastupovaní stavebníka  

2. situácia a technická správa  

3. projekt dopravného značenia vypracovaný autorizovaným inžinierom  

4. harmonogram prác, pokiaľ uzávierka bude trvať viac ako 3 dni  

5. záväzné stanovisko dopravného inšpektorátu –ODI   

6. stanovisko majetkového správcu ciest ( SC ŽSK – cesty II. a III. triedy)  

7. vyjadrenie mesta, resp. obce,  

8. vyjadrenie prevádzkovateľov hromadnej autobusovej dopravy  

9. správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov (cesty I. a II. triedy – 170,00 €, cesty III. triedy – 70,00 €)  
 

 

 

OSOBNÉ PREVZATIE : ÁNO/NIE *    .............................................................  

          Podpis 

 

 

 

V zmysle ustanovení § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 18/2018 Z. z.), spracúvanie osobných 

údajov je zákonné, ak sa vykonáva na vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci. V zmysle 

ustanovení § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. právny základ spracovania osobných údajov musí byť 

stanovený v zákone č. 18/2018 Z. z., alebo v osobitnom predpise, ktorým v tomto prípade je zákon č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Vyplnenie osobných údajov 

na tejto žiadosti považujeme za súhlas dotknutej osoby so spracovaním svojich osobných údajov v 

zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z.. V zmysle ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 

18/2018 Z. z. má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracovanie osobných údajov, 

ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov 

založeného na súhlase pred jeho odvolaním, to je pred poskytnutím súhlasu, o čom musí byť dotknutá 

osoba informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, ako ho udelila.  

 

 
 


