Žiadosť na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť

Obec (názov a adresa)

Vec
Žiadosť na povolenie zriadenia vjazdu/ pripojenie z miestnej komunikácie na susednú
nehnuteľnosť podľa § 3b zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení
neskorších predpisov.
1. Investor stavby.....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(Uvedie sa meno, adresa, IČO právnickej osoby, fyzická osoba uvedie meno, adresu, dátum
narodenia.)
2. Názov stavby.......................................................................................................................................

Na základe § 3b zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov, Vás žiadam o vydanie povolenia *:
-

Zriadenie trvalého / dočasného vjazdu na miestnu komunikáciu (názov ulice)

................................................................................. z parcely č. ..........................................................,
z nehnuteľnosti (RD) č.
............................................................... v k. ú. .......................................................................................
-

Pripojenie na miestnu komunikáciu (názov ulice)

............................................................... z parcely č. ...............................................................................
v k. ú. .....................................................................................
z dôvodu/ za účelom ................................................................................................................................
Realizácia stavebných prác sa uskutoční *:
- bez vylúčenia cestnej premávky
- za čiastočnej uzávierky
- za úplnej uzávierky

Dočasný vjazd bude realizovaný v termíne od ....................................... do ...........................................

Poznámka:
V prípade plánovanej uzávierky žiadame o podanie žiadosti k zvláštnemu užívaniu miestnej
komunikácie
K žiadosti predložiť:
- Zjednodušenú projektovú dokumentáciu riešenia vjazdu zo stavebného a dopravného hľadiska.
- Uhradenie poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
zmien a doplnkov
- Listy vlastníctva – fotokópia
- záväzné stanovisko Okresného riaditeľstva policajného zboru Prievidza, Okresného dopravného
inšpektorátu

Upozornenie:
-

Povolenie nenahrádza povolenie podľa stavebného zákona.

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA OSOBITNÉHO ZÁKONA

Obec/
...................................................................................................................................................................
so sídlom: ..............................................................................................................................................................,
ako prevádzkovateľ získava a spracováva osobné údaje, v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia EÚ
2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za
účelom spracovávania žiadostí a návrhov, podaných podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a osobitných predpisov a podaní a žiadosti
podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a osobitných
predpisov, spracovania vo svojej evidencii a na splnenie zákonných podmienok vyplývajúcich z právnych
predpisov (najmä zo zákona č. 372/1990 Zb., 369/1991 Zb., č. 211/2000 Z.z., č. 9/2010 Z.z. a pod.)
Obec ....................................................................... vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných
údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý
neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje
spracovávajú.
Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom, má právo na ich opravu alebo vymazanie alebo
obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, prípadne právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
v prípade porušenia legislatívy zo strany prevádzkovateľa. Tento súhlas dávam dobrovoľne do jeho odvolania.
Odvolanie musí byť urobené písomne a preukázateľne doručené obci ....................................................................

V................................................

* - nechodiace sa prečiarknite

........................................................
Meno a podpis žiadateľa, pečiatka
telefonický kontakt

