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Predtlač

013B1

Úradné záznamy

o povolenie uzávierky

(Predtlač pre hore uvedený úradný proces)

ŽPD

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

2. Priezvisko

3. Titul

5. Adresa bydliska/mesto/obec/štát

6. PSČ

7. Rodné priezvisko

8. Číslo občianskeho preukazu (cestovného dokladu)

9. Telefón

10. Fax

11. E-mail

4. Dátum narodenia
C. Doplňujúce údaje

@

D. Predmet žiadosti
11. Vec
Uzávierka premávky na miestnej komunikácii
12. Dôvod uzávierky s uvedením prác, ktoré budú vykonávané pod ochranou uzávierky *)
a) zriadenie, rekonštrukcia podzemného vedenia,
b) zriadenie nadzemného vedenia,
c) vykonávanie plánovanej opravy podzemného vedenia,
d) vykonávanie plánovanej opravy nadzemného vedenia,
e) vykonávanie plánovanej údržby podzemného vedenia,
f) vykonávanie plánovanej údržby nadzemného vedenia.
13. Presné označenia miesta uzávierky – úsek uzávierky

14. Druh uzávierky
a) z hľadiska miery technického obmedzenia a obmedzenia doprav. priepustnosti komunikácie: úplná, čiastočná *)
b) z hľadiska miery časového trvania uzávierky: dlhodobá, krátkodobá – s dobou trvania do troch dní *)
c) z hľadiska vzniku potreby uzávierky: plánovaná, nepredvídaná *)
15. Lehota trvania uzávierky s prípadným možným prerušením v dňoch pracovného voľna a cez nedele
od:

do:

16. Identifikačné údaje osoby zodpovednej za organizáciu a zabezpečenie zvláštneho užívania, ktoré sa bude
vykonávať pod ochranou uzávierky
meno a priezvisko:
adresa:
číslo telefónu:
číslo faxu:
e-mail:
@
17. Dátum
18. Podpis žiadateľa

____________________
*) vhodný text podčiarknuť.

E. Vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu OKRESNÉHO RIADITEĽSTVA POLICAJNÉHO
ZBORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY v Liptovskom Mikuláši
Č. j.

V Liptovskom Mikuláši dňa ..................................

.........................................................................................
podpis oprávneného pracovníka ODI a otlačok pečiatky
F. Prílohy k žiadosti
• grafická príloha so zakreslením úseku uzávierky;
• návrh prepravnej trasy určenej ako dočasná, provizórna, spravidla nerovnocenná náhrada za uzavretý úsek komunikácie (obchádzka, odklon) – najmä ak uzavretým úsekom premáva verejná pravidelná autobusová doprava a je
nevyhnutné zabezpečiť trasu pre prepravu nadmerných a nadrozmerných bremien, príp. riešiť presmerovanie
diaľkovej tranzitnej dopravy;
• vyjadrenie prevádzkovateľa verejnej autobusovej dopravy (SAD LIORBUS, a. s., Bystrická cesta 62, 031 01 Ružomberok) – len v prípade úplnej uzávierky dotknutej miestnej komunikácie, na ktorej sa táto doprava pravidelne
vykonáva;
• doklad o uhradení správneho poplatku (správny poplatok sa platí v hotovosti priamo v pokladni Mestského úradu)
– táto podmienka neplatí, ak cestný správny orgán po dohode s ODI a po prerokovaní so správcom komunikácie
upustí od vydania povolenia rozhodnutím a udelí len súhlas na uzávierku;
• harmonogram prác pokiaľ sa uzávierka z dôvodu podľa bodu 12. požaduje na dlhší čas ako tri dni ; harmonogram
musí obsahovať množstvo a časový priebeh jednotlivých druhov prác, počet a nasadenie pracovníkov (smennosť),
druhy, počet a nasadenie rozhodujúcich mechanizmov, vrátane vozidiel, konkrétny rozpis zabezpečeného materiálového pokrytia a prípadné ďalšie skutočnosti;
• plnomocenstvo k zastupovaniu žiadateľa – ak je vybavovaním žiadosti poverená iná oprávnená fyzická alebo
právnická osoba.

