Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie III. a IV. triedy-rozkopávkové práce



							  Pre:  Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
				      	       			Šíravská  ulica  7
					                                    821 07  Bratislava  
Bratislava dňa: .........................


Stavebník / investor:

.......................................................................................................................................................
Meno, priezvisko fyzickej osoby / obchodné meno právnickej osoby :
Meno, priezvisko štatutárneho zástupcu právnickej osoby :

....................................................................................................................................................... Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby / sídlo právnickej osoby :                                                             

..........................................................
Číslo telefónu žiadateľa / e-mailová adresa:

		
Vec:   
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie III. a IV. triedy 
-  rozkopávkové práce

Žiadam o vystavenie povolenia na rozkopávkové práce na komunikácii:

Komunikácia – ulica: .................................................  parcelné číslo:.........................................
Umiestnenie  - najbližšia stavba parcelné číslo:.......................................................................... 
Názov stavby, pre ktorú sa povolenie vystavuje:..........................................................................
.......................................................................................................................................................
Účel rozkopávky:..........................................................................................................................

Rozkopávka:

V čase (dátum) od: ...................... do: ..................... s konečnou úpravou do: .............................
zhotoviteľ – dodávateľ (celá adresa + PSČ): .......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................



vozovka
chodník
iné (napr. zeleň)
rozkopávka
šírka/m/ x dĺžka/m/ = výmera /m2/
druh úpravy
šírka/m/ x dĺžka/m/ = výmera /m2/
druh úpravy
šírka/m/ x dĺžka/m/ = výmera /m2/
druh úpravy










výkopok



šírka/m/ x dĺžka/m/ 
= výmera /m2/
šírka/m/ x dĺžka/m/ 
= výmera /m2/
šírka/m/ x dĺžka/m/
 = výmera /m2/






Za rozkopávku bude zodpovedný:

zhotoviteľ (vykonávateľ)
stavebný dozor investora (stavebníka)
Meno a priezvisko


Zamestnávateľ


Adresa zamestnávateľa


Telefónne číslo




	
	

			                                                   ..................................................................
								     podpis,   pečiatka




Povinné prílohy:
1/ výpis z obchodného registra alebo živnostenský list
2/ situačný náčrt s okótovanou rozkopávkou zakreslený v kópii katastrálnej mapy 
3/ kópie listov vlastníctva dotknutých parciel
4/ kópia - stavebné povolenie, územné rozhodnutie, oznámenie k ohlásenej drobnej stavbe
5/ harmonogram prác
6/ zakreslené a príslušnými správcami potvrdené trasy podzemných inžinierskych sietí 
    (telekomunikačné káble, elektrické káble, verejné osvetlenie, UPC, vodovod, teplovod, 
    kanalizácia,  plynovod, káble svetelnej signalizácie v blízkosti križovatiek, káble ŽSR, 
    optické káble prevádzkovateľov a ďalšie) 
7/ projekt organizácie dopravy – určenie dopravných značiek - súhlas  Krajského riaditeľstva   
     PZ v Bratislave, Krajského dopravného inšpektorátu, Špitálska 14, 812 28 Bratislava
8/ ďalšie doklady podľa potreby cestného správneho orgánu



Poznámka: Rozhodnutie je spoplatnené v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 80,- €.

