Žiadateľ: ______________________________________________________________________________________
(titul, meno, priezvisko / obchodné meno, IČO)

Adresa: _______________________________________________________________________________________
Tel. kontakt: __________________________________

E-mail: __________________________________

Mesto Poprad
Odbor urbanizmu
a priestorového plánovania
Odd. dopravy
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
V Poprade, dňa:

_____________________

VEC
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie – prekopávka
V zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný
zákon) žiadam o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie – prekopávku

na ulici (MK): ____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ pred

objektom (domom, blokom) č.: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ na

pozemku parc. č. / k. ú.: _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ z

dôvodu: (realizácie stavebného objektu, prípojky – bližšie popísať o aký druh prípojky alebo napojenia sa jedná):
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

v rámci stavby: _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

na ktorú bolo vydané Stavebné povolenie č., resp. ohlásenie drobnej stavby č.:
__________________________________________________________________ dňa: _________________________

pre investora stavby: ___________________________________________________________________________
dodávateľ stavby je: ___________________________________________________________________________
zodpovedná FO / PO (+ tel. kontakt) je: __________________________________________________________

Uzávierka MK:

žiadna

čiastočná

*nehodiace sa preškrtnúť , hodiace sa podčiarknúť

úplná
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O povolenie žiadam v dňoch od __________________ 2 01______ do __________________ 2 01______
s konečnou úpravou do ________________________ 2 01______ .

Podzemné vedenie bude uložené do telesa MK technológiou:
pretlakom

/

zarezaním do krytu a rozkopaním

- komunikácia: ____________________________________________________________________________________

- chodník (asfaltový / zámková dlažba ): _____________________________________________________________
- parkovisko: _____________________________________________________________________________________
- spevnená plocha: ________________________________________________________________________________
- iné: ____________________________________________________________________________________________

______________________________________
vlastnoručný podpis žiadateľa (+ pečiatka)

Prílohy k žiadosti:
· kópia právoplatného stavebného povolenia, resp. kópia ohlásenia drobnej stavby
· projekt, resp. situačný náčrt zakreslenie existujúcej a novej trasy prípojky, resp. napojenia
· stanovisko SMK Poprad a ODI Poprad
· doklad o zaplatení správneho poplatku
· kópia katastrálnej mapy dotknutého územia
· fotodokumentácia dotknutej MK pred zásahom
· v prípade, že je iný žiadateľ a iný stavebník doklad právneho vzťahu (splnomocnenie, zmluva, ...)
- žiadosť spolu s potrebnými prílohami doručiť do podateľne MsÚ Poprad na vyššie uvedenú adresu

Výška správneho poplatku a lehota na vybavenie
- výška správneho poplatku je 80,00 €, ktorú je potrebné uhradiť v hotovosti v pokladni MsÚ Poprad, alebo
bezhotovostným prevodom
(maximálna výška správneho poplatku je 400,00 € v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov, výška poplatku je posudzovaná individuálne)

- lehota na vybavenie žiadosti po jej doručení spolu s potrebnými prílohami do podateľne MsÚ Poprad je 30
dní.
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