....................................................................................................................................................................
(žiadateľ – meno a priezvisko/názov alebo obchodné meno, adresa, tel. kontakt, IČO)
Mesto Tornaľa
Odbor výstavby, ŽP a RM
Mierová 14
982 01 Tornaľa
V Tornali, dňa ...........................
Žiadosť o povolenie uzávierky miestnej komunikácie
V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších zmien a doplnkov a vykonávajúcej vyhlášky č. 35/1984, ktorou sa vykonávajú ustanovenia
cestného zákona žiadam o povolenie uzávierky miestnej komunikácie a to:
Miestna komunikácia .................................................................................................................
Dôvod uzávierky .........................................................................................................................
V termíne odo dňa .............................. hod. .............. do dňa .............................. hod. ...........
Rozsah uzávierky .......................................................................................................................
(konkretizovať časť, ktorá bude uzavretá)
Druh uzávierky: čiastočná / úplná*/nehodiace sa škrtnite
Zodpovedný za dodržanie podmienok povolenia bude: .........................................................
Adresa pracoviska a bydliska ...................................................................................................
Funkcia: .................................................................... telefónne číslo ........................................
K žiadosti je nutné doložiť:
 vyjadrenie správcu miestnych komunikácií
 určenie prenosného dopravného značenia
 návrh obchádzkovej trasy
 doklad o zaplatení stanoveného správneho poplatku
 harmonogram prác, pokiaľ uzávierka je na dlhší čas ako 3 dni
 vyhlásenie žiadateľa, že je pripravený na výkon prác v dostatočnom počte pracovníkov,
mechanizačných prostriedkov a materiálov
 vyjadrenie SAD, pokiaľ bude dotknutá autobusová doprava
 vyjadrenie HaZZ, OO PZ, v prípade úplnej uzávierky
Žiadateľ ako dotknutá osoba v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), poskytuje Mestu Tornaľa ako
prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkých v tejto žiadosti uvedených osobných údajov dotknutej osoby
a to za účelom bezpečnej a zámenu vylučujúcej identifikácie dotknutej osoby s tým, že je oprávnený tento súhlas
písomne odvolať v prípade preukázateľného porušenia zákona zo strany prevádzkovateľa. Doba platnosti súhlasu
sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby.
Prevádzkovateľ týmto prehlasuje, že osobné údaje dotknutej osoby bude spracovávať plne v súlade
s ustanoveniami zákona.

Vyhlasujem a svojim podpisom potvrdzujem, že všetky údaje v žiadosti sú pravdivé.

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

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

meno a priezvisko (čitateľne)

podpis žiadateľa
(pri fyzických osobách oprávnených na podnikanie
a právnických osobách aj pečiatka)

