Žiadateľ, adresa ...............................................................................................................................................
IČO: ....................................

..............................................................................................
kontakt pre vybavovanie povolenia: .............................................

tel. č.: .......................................................
mail: .........................................................

zodpovedná osoba počas realizácie ............................................ tel. č.

................................................

Obec Rohov
Rohov 75
90604 ROHOV
Žiadosť o1)




zvláštne užívanie miestnej komunikácie v zmysle § 8 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
určenie prenosného dopravného značenia v zmysle § 2 cestného zákona
čiastočnú – úplnú uzávierku2) v zmysle § 7 cestného zákona

za účelom zriadenia (odstránenia) podzemného (nadzemného) vedenia v telese miestnej komunikácie
(rozkopávkové povolenie)3)
na ul.(miestnu časť) ............................................................................................................................ Rohove
z dôvodu realizácie IS (akých): ............................................................................................................................
k objektu č. d. ....................................................................................................................................................,
(pri realizovanej novostavbe uviesť názov stavby a číslo stavebného povolenia)
nachádzajúceho sa na ulici ................................................................................................................ v Rohove
pozemok, ku ktorému sú IS vedené č. p. ....................................... k. ú.
.................................................................................................................
Celková dĺžka trasy realizovaného vedenia: ................................................ m

Výkopová ryha
rozkopávky vo
výmere

dĺžka ryhy [m]

šírka ryhy [m]

plocha ryhy [m2]

vozovka

x

=

chodník

x

=

iná spevnená plocha

x

=

cestná zeleň

x

=

–

Celkom

–

Stavebné práce budú realizované v rozsahu .............. súvislých kalendárnych dní
v termíne3) od

............................... .......

do ........................................... 4)

Konečná povrchová úprava (položenie AB krytu alebo iného krytu) bude zabezpečená do termínu:
spevnené plochy: ........................................

cestná zeleň ..........................................................

Uzávierka miestnej komunikácie bude realizovaná na ulici ........................................... v Rohove a bude
vykonávaná počas stavebných prác.
Doplňujúce údaje: ................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
V Rohove dňa

...................................
podpis žiadateľa

Svojím podpisom súhlasím so zverejnením kontaktných údajov žiadateľa a zodpovednej osoby pre potreby označenia rozkopávky.
MsÚ TN 92/2006/z7
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(pečiatka)
Prílohy:








Projekt prenosného dopravného značenia, overený ODI OR PZ SR v Senici
Vyjadrenie ODI OR PZ SR v Senici, Moyzesova 1, Senica k žiadosti
Vyjadrenie správcu komunikácie – pre miestne komunikácie a účelové komunikácie vo vlastníctve obec Rohov
Vyjadrenie správcu zelene vo vlastníctve obce Rohov
Stavebné povolenie, resp. ohlásenie drobnej stavby na inžinierske siete
Doklad o úhrade správneho poplatku za zvláštne užívanie MK (rozkopávka), príp. aj za uzávierku podľa
sadzobníka správnych poplatkov
Plnomocenstvo v prípade zastupovania

zakrúžkujte
nehodiace sa prečiarknite
3) vzťahuje sa aj na zriadenie (odstránenie) vedenia na miestnej a účelovej komunikácii vo vlastníctve, resp. správe obce
Rohov a na účelové komunikácie vo vlastníctve a správe tretích osôb, nevzťahuje sa na cesty I., II. a III. triedy
3) termín začatia prác najskôr 15 dní od podania žiadosti
4) napr.: Stavebné práce budú realizované v rozsahu 7 súvislých kalendárnych dní v termíne od 01. 09. 20010 do
30. 09. 2010
Táto žiadosť sa vzťahuje len na zvláštne užívanie miestnej komunikácie. V prípade rozkopania verejnej zelene,
ktorá nie je cestnou zeleňou, je potrebné podať Žiadosť o vydanie povolenia na rozkopávku verejnej zelene,
1)
2)

Podmienky správcu MK k úprave komunikácie po rozkopávke:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ryhu rozkopávky zasypať ľahko zhutniteľným materiálom (štrkopiesok a pod.) so zhutnením po vrstvách,
nepoškodiť obrubníky a v prípade ich poškodenia vykonať opravu osadením nových obrubníkov,
podbetónovať v hrúbke min. 0,25 m vo vozovke a min. 0,15 m v chodníku,
vo vozovke asfalt rozrušiť zásadne pílou vo vzdialenosti min. 0,30 m od vonkajšej hrany výkopu na každú stranu v
ucelenom obrazci (štvorec alebo obdĺžnik), pred položením nového krytu použiť spojovací materiál,
chodník upraviť na celú jeho šírku položením nového krytu, resp. predláždením dlažby,
povrchovú úpravu zrealizovať materiálom ako je priľahlé priestranstvo (AB-AB, LA-LA a pod),
počas prác zabezpečiť čistotu komunikácie v okolí rozkopávky,
v cestnej zeleni vyhrabať nečistoty a kamene, vykonať výsev trávového semena a minimálne jedenkrát vykonať kosbu,
cez zimné obdobie zabezpečiť pravidelnú údržbu rozkopávky v takom rozsahu, aby bola ryha bezpečne prejazdná,

10.

V Rohove ............................
..............................................
pečiatka a podpis
________________________________________________________________________________________________
Podmienky správcu zelene k úprave cestnej zelene po rozkopávke:
ryhu resp. plochu v cestnej zeleni zasypať po pokládke dobre zhutniteľným materiálom so zhutnením po vrstvách,
1.
z ryhy resp. plochy po zasypaní odstrániť kamene a iný veľký materiál,
2.

plochu urovnať do výšky priľahlého priestranstva a uviesť do pôvodného stavu,

3.

vykonať výsev trávového semena v miestach poškodenia trávnika podľa zásad technológie zakladania trávnika
v správnom agrotechnickom termíne a minimálne jedenkrát vykonať kosbu,

4.

…………………………………………………………………………………………………………………

V Rohove ............................
..............................................
pečiatka a podpis
+

Obec Rohov
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