Žiadate)'
meno, priezvisko, adresa, IČO, tlf. kontakt

Mestský úrad Zvolen
Odbor výstavby, životného prostredia a dopravy
Námestie slobody 22
960 01 Zvolen

Vo Zvolene, dňa

.

Žiadost' o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie - iné spôsoby ZU MK

V zmysle § 8 ods. l zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
Vás žiadam o povolenie: usporiadanie podujatia na MK, umiestňovanie predmetov na MK, ukladanie
a nakladanie predmetov na MK, hnanie stáda dobytka po MK, vláčenie kmeňov po MK, oprava a údržba
vedení bez narušenia krytu MK
Poznámka: podčiarknite vybraný spôsob ZU MK

na ulici

, pred objektom č. ..

.

za účelom

v čase od dňa......

.

hod.

do dňa......

hod

.

Osoby zodpovedné za ZU MK:
Meno a priezvisko

,funkcia:

telefón

.

Meno a priezvisko

funkcia

telefón

.

Meno a priezvisko

funkcia..........

telefón

.

Pripojené prílohy: (podľa charakteru spôsobu ZU MK)
- situačný náčrt s vyznačením úseku, v ktorom bude uskutočnené ZU MK (potrebné pri všetkých druhoch ZU)
- situačný výkres rozmiestnenia prenosného dopravného značenia schválený dopravným inšpektorátom
- kópia dokladu o zaplatení správneho poplatku (podklad na úhradu SP vydá odbor výstavby, ŽP a dopravy)

Podpis, príp. aj pečiatka žiadateľa

Mesto Zvolen
Námestie slobody 22
960 01 Zvolen

kontakt:
+421 0455303111
www.zvolen.sk

bankové spojenie:
SK63 0200 0000 0000 1962 8412
IČO: 320439

formulár:

F 72/2016

Pokyny na vybavenie a lehoty
Žiadosť spolu s prílohami podaj te v podateľni Mestského úradu Zvolen alebo zašlite na adresu;
Mestský úrad
Odbor výstavby, životného prostredia a dopravy
Námestie slobody 22
960 Ol Zvolen
Poplatky
Základná sadzba správneho poplatku za ZU MK predstavuje čiastku 80,-€ (položka č. 82 zákona Č. 145/1995
Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov). Správny orgán môže výšku správneho
poplatku zvýšiť až na 5 násobok základnej sadzby.
Doklad na zaplatenie správneho poplatku vydá žiadateľovi odbor výstavby, životného prostredia dopravy.
Podľa zákona o správnych poplatkoch podaním žiadosti vzniká poplatková povinnosť.
Po preukaznom zaplatení správneho poplatku a doložení potrebných dokladov bude Vaša žiadosť vybavená
v lehote do 30 dní.
Potrebné doklady
vyplnené tlačivo žiadosti o povolenie na ZU MK
situačný náčrt dotknutého úseku MK
v prípade podujatia spojeného sa zásahom do organizácie dopravy
značenia schválený Okresným dopravným inšpektorátom
kópia dokladu o zaplatení správneho poplatku

projekt prenosného dopravného

Kontaktná osoba:
Mgr. Dušan Gdovin
Odbor výstavby, životného prostredia a dopravy,
MsÚ Zvolen
Telefóna: 045/5303296

Mesto Zvolen
Námestie slobody 22
96001 Zvolen

kontakt:
+421 0455303111
WWW.zvolen.sk

Č.

dverí 111 - prístavba, l. poschodie

bankové spojenie:
SK63 0200 0000 0000 1962 8412
IČO: 320 439

formulár:

F 72/2016

