Žiadateľ, adresa:
........................................................................................................................................

Telef. kontakt: .........................................

Mestský úrad
Šafárikova 29
048 01 Rožňava

Vec
ŽIADOSŤ
a/
b/

o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie
o určenie použitia prenosného dopravného značenia na miestnej komunikácii

podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

A/ Žiadam o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie (ulica, miesto
a rozsah): ............................................................................................................................................
.................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Dôvod

zvláštneho

užívania

................................................................

miestnej

komunikácie:

.......................................................................................

......................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Termín zvláštneho užívania miestnej komunikácie: ...........................................................................
.............................................................................................................................................................

B/ Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky počas zvláštneho užívania
miestnej komunikácie Vás žiadam o určenie použitia prenosného dopravného značenia v rozsahu
priloženého projektu.

V ................................. dňa ......................

........................................................

podpis žiadateľa, pečiatka
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Prílohy k žiadosti o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie - A/:
1. Stanovisko Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru
v Rožňave, Janka Kráľa 1, 048 01 Rožňava k zvláštnemu užívaniu miestnej komunikácie.
2. Situačný výkres so zakreslením rozsahu zvláštneho užívania miestnej komunikácie.
3. Fotokópia stavebného povolenia na stavbu, ktorá si vyžaduje zvláštne užívanie miestnej
komunikácie, resp. kópia oznámenia mesta, že voči uskutočneniu stavby nemá námietok, príp.
rozhodnutia o umiestnení stavby – prikladá sa podľa potreby
4. Písomný záväzok investora stavby podľa § 20 ods. 6 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva
cestný zákon – prikladá sa v prípade žiadosti o povolenie na prekop miestnej komunikácie
5. Kladné stanovisko od organizácie, ktorá je členom medzinárodnej federácie automobilového
športu (FIA Paríž) – prikladá sa v prípade žiadosti o povolenie na účely konania automobilových
pretekov.
Prílohy k žiadosti o určenie použitia prenosného dopravného značenia na miestnej
komunikácii – B/ :
1. Stanovisko Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru
v Rožňave, Janka Kráľa 1, 048 01 Rožňava k použitiu prenosného dopravného značenia.
2. Projekt dopravného zabezpečenia pracoviska vypracovaný odborne spôsobilou osobou
a odsúhlasený Okresným dopravným inšpektorátom Okresného riaditeľstva Policajného zboru
v Rožňave, Janka Kráľa 1, 048 01 Rožňava.

Poplatky: Povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie podliehajú správnemu poplatku podľa
zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

