Žiadosť

Predtlač

012A3

Úradné záznamy

o určenie použitia prenosných dopravných značiek
(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 právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikajúcej podľa osobitných predpisov
1. Obchodné meno (názov organizácie)

2. Štatutárny zástupca (meno, priezvisko, titul)
4. PSČ

3. Adresa sídla/mesto/obec/štát
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
Použitie prenosných zvislých dopravných značiek a dopravných zariadení
12. Dôvod použitia prenosných zvislých dopravných značiek a dopravných zariadení *)
Zabezpečenie uzávierky premávky na miestnej komunikácii z nasledovných dôvodov:
a) umiestnenie predajného, reklamného alebo zábavného zariadenia,
b) umiestnenie, skladanie a nakladanie predmetov, zariadení alebo materiálov,
c) rekonštrukcia alebo oprava miestnej komunikácie,
d) usporiadanie podujatia – kultúrneho, alebo športového,
e) zvolanie zhromaždenia osôb,
f) iné zvláštne užívanie miestnej komunikácie .............................................................................................................
13. Druh dopravnej situácie *)
úplná uzávierka
 čiastočná uzávierka
 obmedzenie cestnej premávky
 bez obmedzenia
14. V lehote
od:

15. V lokalite – názov ulice/-íc (námestia)
do:

16. Dátum

17. Podpis a otlačok pečiatky žiadateľa (štatutárneho zástupcu)

E. Plán organizácie cestnej premávky
18. Určenie zvláštneho režimu cestnej premávky v dopravnom priestore (pri umiestnení niektorých prenosných
dopravných značiek v čase prerušenia zvláštneho užívania počas sviatkov, za zníženej viditeľnosti a v noci, oddelenie protismerných jazdných pruhov, šírka jazdných pruhov, rýchlosť jazdy v oblasti pracoviska a pod.)

19. Pri automaticky pracujúcich svetelných signalizačných zariadeniach usporiadanie signálnych fáz (vyplní sa
len v prípade použitia svetelných signalizačných zariadení pri vedení dopravy striedavo v jednom jazdnom pruhu)
20. Identifikačné údaje osoby zodpovednej za údržbu prenosných zvislých dopravných značiek, dopravných
zariadení a pre prípad poruchy alebo výpadku svetelného signalizačného zariadenia
meno a priezvisko:
adresa:
číslo telefónu:
číslo faxu:
e-mail:
@
21. Schéma zabezpečenia miesta zvláštneho užívania (podľa „Zásad pre používanie prenosného dopravného
značenia na pozemných komunikáciách“ schválených MDPT č. p.: 1110/271-97 zo dňa 14.10.1997)
a) s vyznačením
 oblasti na miestnej komunikácií dočasne použitej na zvláštne užívanie
 umiestnenia prenosných dopravných značiek
 umiestnenia dopravných zariadení
 umiestnenia ochranných zariadení (zábrany – pri hĺbke výkopu do 0,8 m; zábradlia – pri hĺbke výkopu od 0,8 do
1,4 m; ploty – pri hĺbke výkopu nad 1,4 m)
b) s určením (prípadnej) obchádzkovej trasy
F. Prehľadná situácia s vyznačeným úsekom miestnej komunikácie pre určenie dopravného značenia, odsúhlasená Okresným dopravným inšpektorátom

Odsúhlasená dňa:
Pod č. j.:
___________________
*) vhodný text podčiarknuť.

..............................................................................
podpis oprávneného pracovníka ODI OR PZ SR
a otlačok pečiatky

