Meno a priezvisko, adresa žiadateľa:______________________________________________

O b e c Šoporňa
925 52 Šoporňa 1179
V Šoporni, dňa ________________

Vec
Žiadosť na zásah do telesa miestnej komunikácie
Žiadam o vydanie povolenia na zásah do telesa miestnej komunikácie (rozkopávku
verejného priestranstva, podtláčku miestnej komunikácie)v úseku pri RD s. č. _____________
na parc. č. _____________. (viď priložený nákres)
1. Podtláčka vozovky, rozkopávka krajnice, priekopy, pomocného cestného pozemku
v dĺžke ____________ m, šírke ______________ m, hĺbke ______________m.
2. Pretlačenie v hĺbke od povrchu vozovky _______________ m.
3. Zdôvodnenie žiadosti:
4. Potrebné dopravné značenie prevediem podľa Vášho rozhodnutia.
5. Obmedzenie cestnej prevádzky navrhujem:
6. Po skončení prác porušené teleso miestnej komunikácie uvediem do pôvodného stavu
podľa pokynov Obecného úradu Šoporňa a zaväzujem sa bez meškania zabezpečovať
odstraňovanie závad, ktoré vzniknú z dôvodu nedokonalého uvedenia cesty do pôvodného
stavu po dobu dohodnutú so správcom miestnej komunikácie.
7. Za prevedenie prác a bezpečnosť cestnej premávky ako i peších chodcov súvisiacej
so zásahom v telese miestnej komunikácie bude zodpovedať:__________________________
8. Povolenie žiadam na dobu od ____________________ do _________________________.
9. Dodávateľ stavebných prác týmto prehlasuje, že je pripravený vykonať práce v uvedenom
termíne a v predkladanom rozsahu.
10. Žiadosť je potrebné predložiť na tunajší Obecný úrad minimálne 14 dní pred
termínom zahájenia prác, k žiadosti doložiť dokumentáciu (nákres výkopových prác).
11. Za toto povolenie bude podľa položky č. 82 písm. c/ sadzobníka správnych poplatkov
tvoriaceho prílohu zákona č.145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení vyrubený
poplatok, ktorý je potrebné pred podaním žiadosti uhradiť v pokladni OcÚ Šoporňa.

–––––––––––––––––
podpis žiadateľa
Správny poplatok zaplatený v hotovosti............€
Číslo poklad. dokladu ....................
V Šoporni, dňa ...........................
Podpis ...................................

Zároveň ako dotknutá osoba v súlade s ustanovením § 11 ods.1 a 2 zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov (ďalej len „zákon“), poskytuje obci Šoporňa ako prevádzkovateľovi súhlas so
spracovaním všetkých v tejto žiadosti uvedených osobných údajov za účelom bezpečnej a zámenu
vylučujúcej identifikácie dotknutej osoby s tým, že je oprávnený tento súhlas písomne odvolať
v prípade preukázateľného porušenia zákona zo strany prevádzkovateľa.
Doba platnosti súhlasu sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov
dotknutej osoby.

Príloha: situačný nákres

