...........................................................................................................................................................................
Žiadateľ
meno, priezvisko, adresa, tf. kontakt

Mestský úrad Zvolen
Odbor výstavby, životného prostredia
a dopravy
Námestie slobody 22
960 01 Zvolen

Vo Zvolene, dňa ................................

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií - rozkopávka
V zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov, Vás žiadam o povolenie rozkopať verejné priestranstvo podla situácie uvedenej v prílohe a to:
na ulici ................................................................................................ , pred objektom č. ................................
za účelom ..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Investor: ..................................................................................................................
Zhotoviteľ: ...............................................................................................................
v čase od ............................................. do ..............................................
, s konečnou úpravou do
........................................, čo predstavuje ......... dní, čím bude verejné priestranstvo narušené takto:
cesta (parkovisko)
2
druh úpravy
výmera v m
asfaltobetón
liaty asfalt
dlažba
betón
Spôsob narušenia:

chodník
2
druh úpravy
výmera v m
asfaltobetón
liaty asfalt
dlažba
betón

iné
druh úpravy
zeleň, trávnik
stromy, kríky
detské ihrisko
nespev., štrk

výmera v m

2

ks/m

2

rozkopávka – pretláčanie – vŕtanie (nehodiace šktrnite)

Zodpovednosť za rozkopávku:
Údaje:
Stavbyvedúci:
meno a priezvisko
zamestnávateľ
tel. kontakt

Stavebný dozor:

Prílohy:

•
•
•
•

situačný náčrt s okótovanou rozkopávkou a voľnou šírkou vozovky, resp. chodníka, prípadne situáciu z
digitálnej technickej mapy mesta (Mgr. Žlnková, 2. posch.)
zakreslené a príslušnými správcami potvrdené trasy podzemných inž. sietí v správe Mesta Zvolen (verejné
osvetlenie, optická sieť ZOMES)
schválený projekt organizácie dopravy (projekt dočasného dopravného značenia) ODI OR PZ
kópia dokladu o zaplatení správneho poplatku (podklad na zaplatenie vydá odbor VŽPaD)

-------------------------------------Podpis, pečiatka

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
• situačný náčrt s okótovanou rozkopávkou a voľnou šírkou vozovky, resp. chodníka, prípadne situáciu z
digitálnej technickej mapy mesta (Mgr. Žlnková, 2. poschodie)
• zakreslené a príslušnými správcami potvrdené trasy podzemných inž. sietí v správe Mesta Zvolen (verejné
osvetlenie, optická sieť ZOMES)
• schválený projekt organizácie dopravy (projekt do asného dopravného zna enia) ODI OR PZ
• kópia dokladu o zaplatení správneho poplatku (podklad na zaplatenie vydá odbor VŽPaD)
Poplatky
Základná výška správneho poplatku je 80 € (položka č 82 zákona č.145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov). Maximálna výška správneho poplatku je 400 €, výška poplatku
je posudzovaná individuálne pod a rozsahu a doby rozkopávky.
Kontaktná osoba:
Mgr. Dušan Gdovín
Odbor výstavby, životného prostredia a dopravy, č. dverí 111 - prístavba
MsÚ Zvolen

Telefón 045/5303 296

