
Predtlač 
 

011A1 
 

ŽPD 

Ž i a d o s ť  
o dodatočne vydané rozhodnutie  

(Predtlač pre hore uvedený úradný proces) 

Úradné záznamy 

 

A. Adresát 
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, MESTSKÝ ÚRAD,  
oddelenie životného prostredia, dopravy a verejných priestranstiev, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš   

 

B. Údaje o právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikajúcej podľa osobitných predpisov 

1. Obchodné meno (názov organizácie) 2. Štatutárny zástupca (meno, priezvisko, titul) 

3. Adresa sídla/mesto/obec/štát 4. PSČ 

C. Doplňujúce údaje  
 

5. Právna forma (a. s., o. s., spol. s r. o., živnostník a pod.) 
 

6. IČO 
 

7. DIČ           

8. Telefón 9. Fax 
                      

10. E-mail 
                      @ 

 

D. Predmet žiadosti 

11. Vec 
Určenie podmienok uvedenia miestnej komunikácie (jej súčasti) do pôvodného stavu  

12. Z dôvodu *) 
odstraňovania poruchy na vedení:  hlavnom, vedľajšom, na prípojke, pri ktorej hrozí nebezpečie z omeškania   

13. Druh podzemného vedenia na ktorom došlo k poruche *) 
 plynovod                                                        elektrické vedenie (NN, VN)       
 vodovodné potrubie                                       telekomunikačné vedenie (MS,DS,OK,TV) 
 kanalizačné potrubie                                      vedenie na rozvod tepla (horúcovod, parovod)  
 verejné osvetlenie                                          vedenie na rozvod vykurovacích plynov                                               
14. Miesto zistenia poruchy 
číslo parcely:                      v katastrálnom území: 

15. Na ulici (na námestí) 

16. Porucha bola zistená 
 
dňa: 

17. Vznik poruchy bol oznámený v zákonom stanovenej lehote do 12 hodín od jej 
zistenia *) 
 Mestskému úradu v Lipt. Mikuláši, oddelenie ŽP, dopravy a VP, 
 Mestskej polícii v Lipt. Mikuláši.                                                 

18. Výkopové práce boli vykonané *) 
   vo vozovke  
 v chodníku 
 v inom priľahlom pozemku 
v dĺžke cca ............................. m, v šírke cca ........................ m   

19. Vrchná krycia vrstva komunikácie*) 
  asfalt                     
  betón                     
  zámková dlažba                     
  iné ........................................... 

20. Identifikačné údaje osoby zodpovednej za dodržanie podmienok uvedenia miestnej komunikácie (jej súčas-
ti) do pôvodného stavu, ktoré určí príslušný cestný správny orgán v rozhodnutí   

meno a priezvisko:                                                                         adresa: 
číslo telefónu:                               číslo faxu:                                 e-mail:                  @ 
21. Dátum 
 
 
 
 
 

22. Podpis a otlačok pečiatky žiadateľa (štatutárneho zástupcu) 

E. Príloha k žiadosti 
 prehľadná situácia (v mierke 1 : 1000), alebo kótovaná grafická príloha, s vyznačenou trasou prípojky podzemné-

ho vedenia a miestom poruchy, ktoré je dôvodom zvláštneho užívania miestnej komunikácie; príloha obsahuje aj 
vyznačenie najbližšej križovatky a ďalších širších dopravných vzťahov. 

____________________ 
*) vhodný text podčiarknuť. 


