(meno a adresa žiadateľa, číslo telefónu)
Mesto Nová Baňa
Mestský úrad Nová Baňa
Námestie slobody č. 1 968
01 Nová Baňa

Vec
Žiadosť o povolenie uzávierky miestnej komunikácie (MK)
V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný
zákon), v znení neskorších zmien a doplnkov žiadame Vás o povolenie uzávierky MK v Novej Bani.
Zásah bude vykonaný do MK:
vozovka.........../m2/´(prekopanie, podtlak) *

iné ........................../ m2/ *

chodník............/m2/ (prekopanie, podtlak) *
* nehodiace sa škrtnite
Ulica:...................................................... číslo domu:......................číslo parcely: .................................
Dôvod uzávierky:....................................................................................................................................
v termíne od...........................do............................s konečnou úpravou do: ...........................................
Druh uzávierky : čiastočná / úplná * /nehodiace sa škrtnite/
Stavebné povolenie vydané dňa ............................................ pod číslom .......................................... */
Ohlásenie drobnej stavby vydané dňa .................................. pod číslom .......................................... */
Dodávateľom stavebných prác je.......................................................................................................

Zodpovedným za rozkopávku:
meno: ........................................ adresa ........................... číslo telefónu .................... číslo OP...............
Zodpovedný za stav dočasného dopravného značenia meno: ........................ číslo telefónu ..................

Vyhlasujem a svojim podpisom potvrdzujem, že všetky údaje v žiadosti sú pravdivé
..................................................................................................................................................................
meno a priezvisko (čitateľne ) podpis žiadateľa
(pri FO oprávnených na podnikanie a PO aj pečiatka)

K žiadosti je nutné doložiť:
K žiadosti je potrebné priložiť:
o zmluvu uzatvorenú so správcom MK - Technickými službami mesta Nová Baňa,
o situáciu rozkopávky miestnej komunikácie,
o stavebné povolenie resp. ohlásenie drobnej stavby,
o projekt dočasného dopravného značenia / plán organizácie dopravy počas výstavby/,
o pri úplnej uzávierke MK - popis obchádzky,
o odsúhlasený návrh prenosného dopravného značenia,
o stanoviská iných dotknutých právnických a fyzických osôb / napr. SAD, OD1 PZ SR, a pod./,
o správny poplatok sa uhrádza v hotovosti, pri podaní žiadosti do pokladne MsÚ Nová Baňa
*/ nehodiace sa preškrtnúť

Žiadateľ ako dotknutá osoba v súlade s ustanovením §7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných
údajov ( ďalej len zákon), poskytuje Mestu Nová Baňa súhlas so spracovaním všetkých osobných údajov
uvedených v tejto žiadosti a to za účelom bezpečnej zámenu vylučujúcej identifikácie dotknutej osoby. Doba
platnosti súhlasu sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby.

Dátum: ................................

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

