............................................................................................................................................................................
Žiadateľ
meno, priezvisko, adresa

Mestský úrad Poprad
odbor urbanizmu a priestorového
plánovania (doprava)
Nábrežie Jána Pavla II 2802/3
058 01 Poprad
V Poprade dňa .................................
Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť
V zmysle § 3b 1 Zák.č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, v znení neskorších predpisov, úplné
znenie Zák.č. 193/1997 Z.z. o pripájaní pozemných komunikácií Vás žiadam o povolenie na zriadenie
vjazdu z MK na moju nehnuteľnosť, a to:
na ulici ........................................................................................................., pred objektom
č......................... .................................................................................................................................................
.........................
za
účelom .................................................................................................................................................................
.........
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
pre investora ...................................................................
dodávateľ ............................................................................................................................................................
..............
vozovka
druh úpravy

výmera m2

chodník
druh úpravy

Za realizáciu bude zodpovedný stavbyvedúci
Meno a priezvisko
adresa zamestnávateľa
č. tel.

výmera m2

iné
druh úpravy

výmera m2

Stavebný dozor investora vykonáva

Žiadosť musí ďalej obsahovať:
·snímok z katastrálnej mapy a list vlastníctva uvedenej nehnuteľnosti
·zjednodušený projekt pripojenia včítane priečnych rezov
·situáciu z digitálnej technickej alebo geodetickej mapy mesta, aj širšie vzťahy
·zakreslené a príslušnými správcami potvrdené trasy podzemných inž. sietí (diaľkový kábel, telefón,
elektrické káble, verejné osvetlenie, vodovod, plynovod, kanalizácia, teplovod, káble svetelnej
signalizácie v blízkosti križovatiek, káble ŽSRv blízkosti tratí ŽSR
·projekt napojenia odsúhlasený ODI OR PZ, t,.j. súhlasné stanovisko ODI OR PZ k zriadeniu vjazdu
·kópiu dokladu o zaplatení správneho poplatku vo výške 30€, VS 12
----------------------------------------------------------Podpis, pečiatka

* Nehodiace sa preškrtnite

Pokyny na vybavenie a lehoty
Žiadosť spolu s prílohami podajte na podateľni MsÚ v Poprade, alebo zašlite na adresu:
Mestský úrad
Odbor výstavby
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad
Po zaplatení správneho poplatku a doložení potrebných dokladov bude Vaša žiadosť vybavená do 30 dní.
Potrebné doklady
·snímok z katastrálnej mapy a list vlastníctva uvedenej nehnuteľnosti
·zjednodušený projekt pripojenia včítane priečnych rezov
·situáciu z digitálnej technickej alebo geodetickej mapy mesta , aj širšie vzťahy
·zakreslené a príslušnými správcami potvrdené trasy podzemných inž. sietí (diaľkový kábel, telefón,
elektrické káble, verejné osvetlenie, vodovod, plynovod, kanalizácia, teplovod, káble svetelnej
signalizácie v blízkosti križovatiek, káble ŽSRv blízkosti tratí ŽSR
·projekt dočasného dopravného značenia odsúhlasený ODI OR PZ, resp. súhlasné stanovisko ODI OR PZ
k zriadeniu zjazdu
·kópiu dokladu o zaplatení správneho poplatku vo výške 30 €
Poplatky
Výška správneho poplatku je 30€.

