/meno a priezvisko, obchodné meno, adresa žiadateľa, tel. číslo, IČO/

Obec Turčianske Kľačany
Obecný úrad

V Turč.Kľačanoch
.ina
.
Vec: Žiadost' o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie--rozkopávkové
povolenie.
V zmysle §8 zák.č.135/1961 Z.z. v znení zmien a doplnkov, §11, odst.l vyhl.č.35/1984
Z.z. a žiadame o vydanie povolenia na zvláštne užívanie MK
pred domom

v Turčianskych Kľačanoch.

Č .........•••••••••..•.•.•••••••••

Zvláštnym užívaním bude križovanie MK realizované

.
pretláčanírn, prekopaním, podtunelovaním,

podvŕtaním

v hÍbke min. 1,0 m pod niveletou
vozovky, chodníka, zelený pás príp. trávnatá plocha

za účelom uloženia

.
vodovodu, plynovodu, kanalizácie, te!ef. kábla, el.kábla, resp. inej inžinierske] siete

o rozmeroch: dížka výkopu

šírka výkopu

Práce budú vykonávané v čase od (dátum)

do (dátum)

Zo strany žiadateľa je za vykonanie prác zodpovedný:
........................................................................................................................................................

(meno, priezvisko, funkcia, telefónne číslo)
Stavebné práce na križovaní MK bude vykonávať:
.......................................................................................................................................................

(názov organizácie alebo priezvisko zodpovedného pracovníka, telefónne č.)

(pečiatka, podpis)
Prílohy:
•
Prehľadná situácia, Situácia dopravného značenia (ak sa rozkopáva vozovka).
•
Stavebné povolenie, resp. ohlásenie drobnej stavby na inžinierske siete
•
Doklad o úhrade správneho poplatku do 5m 16,50 eura
od 5 do 15m33 eur
od 15 do 100m - 99,50 eura
nad 100m
- 199 eura

Písomný záväzok ( tlačivo OCÚ)
•
Vyjadrenie dotknutých organizácií (správcov sietí)

.
.
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/meno a priezvisko, obchodné meno, adresa žiadateľa, tel. číslo, IČO/

Obecný úrad
Turčianske Kľačany

V Turčianskych Kľačanoch
.·l,~n:

u.L:lu •••.•••••••••••••••••••••

Vec: Písomný záväzok
Týmto sa v zmysle §20, odst. 6 vyhl. 35/84 Zb., ktorou sa vykonáva zákon
o pozemných
komunikáciách
zaväzujem (e), že po dobu 36 mesiacov od ukončenia a
odovzdania rozkopávky miestnej komunikácie pred domom č................. v obci Turčianske
l(ľačany budem (e) priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré
znikli z nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo poklesom výplne
'kopu a uhrádzať následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad.
Súčasne sa zaväzujem(e), že po uplynutí dohodnutého času (36 mesiacov) uhradím(e)
náklady na vynaloženú zvýšenú údržbu miesta narušeného prekopaním.

(podpis)

