Tlačivo MČ Bratislava-Vajnory

.....................................................................................................................................................
Žiadateľ (názov firmy a sídlo, adresa, tel. – pre PO) (meno a priezvisko žiadateľa, adresa, tel.– pre FO)

Mestská časť Bratislava -Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava 36
Vec
Žiadosť o povolenie výkopových prác
V zmysle § 8 odst. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, v znení neskorších
predpisov, úplné znenie č. 55/1984 Zb. o vykonávaní výkopových a rozkopávkových prác,
žiadame o povolenie rozkopať verejné priestranstvo podľa náčrtku uvedeného na druhej
strane, a to:
na ulici ................................................................ pred domom č. .........................................
za účelom ...................................................................................................................................
pre investora ......................................................... dodávateľ .................................................
v čase od .......................do ....................... s konečnou úpravou do ........................................
čím bude narušené verejné priestranstvo takto:

chodník

vozovka
2

druh úpravy

výmera m

druh úpravy

iné
2

výmera m

výmera m2

druh úpravy

Súčasne žiadame o povolenie zaujať verejné priestranstvo k tejto rozkopávke na skládku materiálu,
zariadenie staveniska alebo uzavretie komunikácie podľa okótovaného náčrtku na druhej strane
žiadosti na čas od ..................... do .......................... takto:

chodník

vozovka
2

šírka m

2

dĺžka m

2

výmera m

2

šírka m

Za rozkopávku bude zodpovedný stavbyvedúci

2

dĺžka m

iné
2

výmera m

2

šírka m

dĺžka m2

Stavebný dozor investora vykonáva

Meno a priezvisko:
Adresa zamestnávateľa:
Telef. kontakt (prac.):

Žiadosť musí ďalej obsahovať:
- stavebné povolenie
- harmonogram prác
- situačný náčrt s okótovanou rozkopávkou a voľnou šírkou vozovky resp. chodníka
- vyjadrenie správcu pozemných komunikácií

výmera m2

Tlačivo MČ Bratislava-Vajnory

-

-

zakreslené a príslušnými orgánmi potvrdené trasy podzemných inž. sietí (diaľkový kábel,
telefón, elektrické káble, verejné osvetlenie, vodovod, plynovod, kanalizácia, teplovod, káble
svetelnej signalizácie v blízkosti križovatiek, káble ŽSR v blízkosti tratí ŽSR a káble
dopravného podniku města v blízkosti električkových a trolejbusových tratí)
vyjadrenia príslušného orgánu ochrany prírody
schválený projekt organizácie dopravy

Vyhlásenie žiadateľa:
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomá (-ý) právnych následkov
uvedenia nepravdivých údajov. V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov za účelom
vybavenia tejto žiadosti.

V Bratislave, dňa ..............................

.........................................................
vlastnoručný podpis žiadateľa

