Žiadatel'
.neno, priezvisko, adresa, tf. kontakt

Mestský úrad Zvolen
Odbor výstavby, životného
a dopravy
Námestie slobody 22
96001 Zvolen

Vo Zvolene,

Žiadost' o povolenie

na čiastočnú

prostredia

dňa

.

(úplnú) uzávierku MK

V zmysle § 7 zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších
Vás žiadam o povolenie na čiastočnú - úplnú (nehodiaceškrtnite) uzávierku miestnej komunikácie:
na ulici

, v úseku medzi.

z dôvodu (spoločenská

akcia, rozkopávka,

.

doprava materiálu a pod.)

.

v dobe (deň, hod)

Osoba zodpovedná
značenia:

predpisov,

.

za realizáciu

uzávierky,

meno a priezvisko

ako aj za rozmiestnenie

a odstránenie

dočasného

dopravného

.

funkcia:

.

tel. číslo (práca, mobil)

.

Prílohy:
• projekt dočasného dopravného značenia odsúhlasený 001 OR PZ!
• kópia dokladu o zaplatení správneho poplatku vo výške 66,- € (podklad na zaplatenie

vydá odbor VŽPaO)

Podpis, pečiatka

Mesto Zvolen
Námestie slobody 22
960 01 Zvolen

kontakt:

bankové spojenie:

formulár:

+421 0455303111

SK63 0200 0000 0000 1962 8412
IČO: 320439

F 59/2016

www.zvolen.sk

Pokyny na vybavenie a lehoty
Žiadosť spolu s prílohami podajte v podateľni MsÚ vo Zvolene alebo zašlite na adresu:
Mestský úrad
Odbor výstavby, životného prostredia a dopravy
Námestie slobody 22
960 01 Zvolen
Po zaplatení správneho poplatku a doložení potrebných dokladov bude Vaša žiadosť vybavená do 30 dní.
Potrebné doklady
• projekt docasného dopravného znacenia odsúhlasený 001 OR PZ
• kópia dokladu';o zaplatení správneho poplatku vo výške 66,- € v pokladni MsÚ alebo prevodným príkazom
Poplatky
Výška správneho poplatku je 66,- € (položka č, 83 písm, e zákona č, 145/1995
v znení neskorších predpisov)

Zŕz: o správnych poplatkoch

Kontaktná osoba:
/

Odbor výstavby, zívotného prostredia a dopravy, č, dverí 111 - prístavba
MsÚ Zvolen
Telefón 045/5303296

Mesto Zvolen
Námestie slobody 22
96001 Zvolen

kontakt:
+421 045 5303111
www.zvolen.sk

bankové spojenie:
SK63 0200 0000 0000 1962 8412
IČO: 320439

formulár:

F 59/2016

