(adresa žiadateľa)
značka

Vo Vydranoch dňa

Obec Vydrany
Obecný úrad
Námestie Svätého Štefana 71
930 16 Vydrany

Vec
Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie
V zmysle § 8, zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov a § 11, vyhlášky číslo 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) žiadame o vydanie povolenia na zvláštne
užívanie miestnej komunikácie verejného priestranstva, chodníka pred domom č.
v obci (resp. medzi obcami) Vydrany.
Zvláštnym užívaním bude kríženie miestnej komunikácie
pretláčaním* prekopaním* v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou vozovky, za účelom uloženia vodovodu*,
plynovodu*, telekomunikačného kábla*, elektrického kábla*, kanalizácie*.
Práce budú vykonané v čase od ............................ do .................................................
Zo strany žiadateľa je za vykonanie prác zodpovedný:
(uviesť meno, priezvisko, funkciu a telefónne číslo na pracovisko)
Stavebné práce pri krížení cesty bude vykonávať:
(uviesť presný názov dodávateľa, meno a priezvisko zodpovedného pracovníka a jeho číslo
telefónu na pracovisko)
Odôvodnenie žiadosti:

........................................................
(pečiatka a podpis žiadateľa)
*- nehodiace sa prečiarknuť
K žiadosti doložiť:
-

v prípade rozkopávky – návrh vedenia dopravy a písomný záväzok (vyhl. č. 35/84)
situáciu (náčrtok) so zakreslením cesty a inžinierskej siete

( adresa organizácie – občana )

značka:

Vo Vydranoch dňa

Obec Vydrany
Obecný úrad
Námestie Svätého Štefana 71
930 16 Vydrany

Vec
Písomný záväzok.

V zmysle § 20, odsek 6, vyhlášky číslo 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon číslo
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ) v znení neskorších predpisov sa
týmto z a v ä z u j e m e, že po dobu 24 mesiacov od ukončenia rozkopávky miestnej
komunikácie verejného priestranstva, chodníka, budeme priebežne a bez meškania
zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré vzniknú z nedokonalého spojenia vrstiev vozovky,
alebo poklesom výplne výkopu a uhrádzať následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto
závad.
Súčasne sa zaväzujeme, že po uplynutí dohodnutého času (24 mesiacov) uhradíme
náklady na vynaloženú zvýšenú údržbu miesta narušeného rozkopávkou.

.................................................
pečiatka a podpis

