Predtlač

Úradné záznamy

Žiadosť

009B2

o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie

ŽPD

(Žiadosť o umiestnenie skládky)
(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 občanovi
1. Meno

2. Priezvisko

4. Dátum narodenia

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

C. Doplňujúce údaje

@

D. Predmet žiadosti
12. Vec
Umiestnenie skládky: *)
 stavebného materiálu
 voľnej skládky
 vybúraného materiálu
 materiál umiestnený vo veľkoobjemovom kontajneri
 výkopového materiálu
 iné........................................................................
13. Dôvod umiestnenia skládky stavebného materiálu
14. Druh stavebného materiálu

15. Na nehnuteľnosti

16. Ulica (námestie)

číslo parcely:
v katastrálnom území:
17. Presný popis miesta kde bude skládka stavebného materiálu umiestnená

18. V lehote
od:
do:

18. Stavebné povolenie
oznámenie stavebného úradu – ak dôvodom zriadenia skládky je drobná stavba alebo stavebné úpravy;
ohlásenie – ak dôvodom zriadenia skládky sú udržiavacie práce;
nariadenie stavebného úradu – ak dôvodom zriadenia skládky sú nevyhnutné úpravy, neodkladné zabezpečovacie práce, príp. odstránenie stavby
Tento bod sa nevyplňuje, ak búracie práce neboli podmienené stavebným povolením alebo súhlasom stavebného úradu.

číslo:
zo dňa:
20. Celková plocha skládky, ktorá je predmetom zvláštneho užívania
21. Dátum

*) vhodný text podčiarknuť

......................... m2

22. Podpis žiadateľa (splnomocneného zástupcu)

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, alebo kótovaná grafická príloha miesta zvláštneho užívania s celkovou plochou skládky stavebného materiálu,
 doklad o uhradení správneho poplatku (správny poplatok je splatný pri podaní žiadosti a platí sa v hotovosti do
pokladnice Mestského úradu),
 plnomocenstvo k zastupovaniu žiadateľa – ak je vybavovaním žiadosti poverená iná oprávnená fyzická osoba.

