Predtlač

Úradné záznamy

Žiadosť

010A1

o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie

ŽPD

(Žiadosť o povolenie rozkopávky)
(Predtlač pre hore uvedený úradný proces)

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

8. Telefón

10. E-mail

9. Fax

7. DIČ

@
D. Predmet žiadosti
11. Vec
Rozkopávka miestnej komunikácie (jej súčasti)
12. Za účelom *)
13. Druh podzemného alebo nadzemného vedenia – prípojky *)
 zriadenia hlavného/vedľajšieho vedenia
 plynovod
 elektrické vedenie (NN, VN)
 rekonštr. hlavného/vedľajšieho vedenia
 vodovodné potrubie  telekom. vedenie(MS,DS,OK,TV)
 zriadenia prípojky,
 kanalizačné potrubie  vedenie na rozvod tepla
 rekonštrukcie prípojky.
 verejné osvetlenie  vedenie na rozvod vykurovacích plynov
14. K nehnuteľnosti
15. Na ulici (na námestí)
číslo parcely:
v katastrálnom území:
16. Rozkopávka bude vykonaná *)
 vo vozovke s vylúčením dopravy a s obchádzkovou trasou,
 vo vozovke s vylúčením dopravy bez obchádzkovej trasy,
 vo vozovke s čiastočným obmedzením dopravy a s obchádzkovou trasou,
 vo vozovke s čiastočným obmedzením dopravy a bez obchádzkovej trasy,
 v chodníku – (v priľahlom chodníku k miestnej komunikácii, v samostatnom chodníku),
 v inom priľahlom pozemku – (v cestnej zeleni, v násype, v rigole, v priekope, v cestnom pomocnom pozemku),
 na spevnenom verejnom priestranstve – (v parkovisku, v odstavnej ploche, v rozptylovej ploche).
17. Vrchná krycia vrstva komunikácie*)
 asfalt
 betón
 zámková dlažba
 iné ...........................................
18. V lehote
19. Stavebné povolenie (ohlásenie drobnej stavby, ÚR)
od:
do:
číslo:
zo dňa:
20. Podzemné vedenie bude uložené technológiou *) 21. Dĺžka výkopovej ryhy 22. Šírka výkopovej ryhy
 do otvoreného výkopu  tunelovaním
 pretláčaním,  podvŕtaním
 podkopaním cca ............... m
cca .............. cm
23. Spätnú úpravu narušeného povrchu miestnej komunikácie (jej súčasti) zabezpečíme na základe dohody
(zmluvy) s odborne spôsobilým dodávateľom zemných prác a stavebných prác
názov a adresa sídla dodávateľa:
identifikačné údaje osoby zodpovednej za realizáciu spätnej úpravy narušenej miestnej komunikácie
meno a priezvisko:
adresa:
číslo telefónu:
číslo faxu:
e-mail:
@
24. Dátum
25. Podpis a otlačok pečiatky žiadateľa (štatutárneho zástupcu)

*) 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
 prehľadná situácia (v mierke 1 : 500), alebo kótovaná grafická príloha, s vyznačenou trasou prípojky podzemného vedenia, ktorá je dôvodom rozkopávky, s vyznačeným bodom napojenia na podzemné vedenie, s vyznačením
najbližšej križovatky a ďalších širších dopravných vzťahov vypracovaná fyzickou alebo právnickou osobou odborne spôsobilou na túto činnosť;
 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 (výška poplatku závisí od náročnosti, zložitosti konkrétneho prípadu, rozsahu zemných prác v dopravnom priestore a stanovuje sa individuálne; správny poplatok sa platí v hotovosti
priamo v pokladni Mestského úradu);
 plnomocenstvo k zastupovaniu žiadateľa – ak je vybavovaním žiadosti poverená iná oprávnená fyzická alebo
právnická osoba.
G. Písomný záväzok žiadateľa: „Týmto sa zaväzujeme, že po dobu 60 mesiacov od vykonania spätnej úpravy
narušenej komunikácie (jej súčasti) budeme priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie závad,
ktoré vzniknú z nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev dotknutej komunikácie alebo poklesom výplne
výkopu v mieste zvláštneho užívania, a uhrádzať následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad“;
................................................................
podpis žiadateľa (štatutárneho zástupcu)

