(žiadateľ, adresa)
značka

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

Vec
Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania ciest z dôvodu konania športového alebo iného
podujatia
V zmysle § 8 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov a § 11 vyhlášky číslo 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný
zákon, žiadame o povolenie zvláštneho užívania cesty (uviesť triedu a číslo) ............................
v km (uviesť staničenie cesty) .....................v obci (medzi obcami) ..........................................
Zvláštnym užívaním bude *) ........................................................................................
dňa .......................... od hod. ........................... do hod. .......................................
Za organizáciu a usporiadateľskú službu na podujatí je zo strany žiadateľa zodpovedný
(uviesť meno a priezvisko, funkciu a telefónne číslo na pracovisko)
Podujatie sa uskutoční **) ............................................................................................
Usmernenie, resp. riadenie cestnej premávky bude zabezpečené ***) ...........................
.......................................................................................................................................................
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 )
K žiadosti doložiť:
- grafické znázornenie trasy – mapka
- harmonogram podujatia
- predpokladaný počet účastníkov podujatia

-

písomné stanovisko správcov ciest, ktoré budú zvláštne užívané
záväzné stanoviská príslušných dopravných inšpektorátov,
správny poplatok podľa pol. 82 písm. b) Sadzobníka tvoriaceho prílohu zákona č.
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

*) uviesť aké podujatie – akcia sa bude na ceste konať
**) 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
***) uviesť, ako bude zabezpečená cestná premávka (riadenie dopravnou políciou, osadením
prenosného dopravného značenia) a ako bude vedená pravidelná autobusová doprava SAD
Ak bude použité prenosné dopravné značenie, musí byť požiadané o vydanie určenia
na jeho použitie na príslušnom cestnom správnom orgáne

