Tlačivo Mestskej časti Bratislava–Dúbravka

Žiadateľ:.............................................................. Adresa:..................................................................
Telefón:............................................................... e-mail:...................................................................
IČO:..................................................
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Odd. územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnik. aktivít
Žatevná 2
844 02 Bratislava 42
V Bratislave dňa ....................................

Vec:

Žiadosť o povolenie rozkopávkových prác* a zaujatia* územia na verejnom
priestranstve
V zmysle § 8 ods.1 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, a to:

na ulici:........................................................................................................ pred domom č.:.................
za účelom:...................................................................................................................................................
pre investora:............................................................... dodávateľom:........................................................
v čase od:............................ do:............................... s konečnou úpravou povrchu do:..............................
Rozkopávka*
Verejné priestranstvo bude narušené takto:
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Zaujatie*
Súčasne žiadame o povolenie zaujať územie na verejnom priestranstve za účelom (skládka materiálu, zriadenie
staveniska, výkopok pri rozkopávke, lešenie, kontajner, iné)*:
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Za rozkopávku* a zaujatie* územia na verejnom priestranstve je zodpovedný:
Meno:............................................................................. Telefón:............................................................
Firma:............................................................................. Adresa:............................................................
IČO:..................................................

podpis žiadateľa, pečiatka

Žiadosť musí obsahovať:
·
·
·
·

·

kópiu stavebného povolenia, ohlásenia ... so situáciou, ktorá je súčasťou povolenia
situačný náčrt miesta rozkopávky a zaujatia s okótovaním /dĺžka, šírka/ na kópii z katastrálnej mapy
v prípade realizácie rozkopávky a zaujatia po etapách, rozpis etáp podľa dátumov, veľkosti a miesta
záberu /napr.: ETAPA 1, od ..., do ..., chodník .... m², zeleň .... m², atď./*
ak ide o rozkopávku cestnej komunikácie, schválený projekt organizácie dopravy dopravným
inžinierom KDI KR PZ BA v operatívnej komisii Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy*
fotodokumentáciu miesta rozkopávky a zaujatia verejného priestranstva pred samotnou realizáciou

*nehodiace sa prečiarknuť

Pred vydaním povolenia je žiadateľ povinný uhradiť správny poplatok podľa položky 82 písm. c/ zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch vo výške 80,00 € na účet VÚB IBAN: SK31 0200 0000 0000 1012 8032, variabilný symbol 2210043.

