Žiadateľ – stavebník - zhotoviteľ:
Obchodné meno: .................................................................................... IČO: .................................
Meno a priezvisko: ............................................................................................................................
Adresa a PSČ: ...................................................................................................................................
Telefón: ...................................... Fax: ....................... E mail: .........................................................

Obecný úrad Čifáre
Mochovská 111/1
951 61 Čifáre

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie IV. triedy
v obci Čifáre
(rozkopávkové práce)
na ulici: ................................................................................................... pred domom č.: ...............
parc.č.: .................................................................................... k.ú.....................................................
z dôvodu:............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
v čase (dátum) od: ...................... do: ..................... s konečnou úpravou do: ..................................
zhotoviteľ – dodávateľ (celá adresa + PSČ): ....................................................................................

výkopok

rozkopávka

...........................................................................................................................................................
vozovka
šírka/m/ x dĺžka/m/ druh
= výmera /m2/
úpravy

chodník
iné (napr. zeleň)
šírka/m/ x dĺžka/m/ druh
šírka/m/ x dĺžka/m/ druh
= výmera /m2/
úpravy = výmera /m2/
úpravy

šírka/m/ x dĺžka/m/
= výmera /m2/

šírka/m/ x dĺžka/m/
= výmera /m2/

šírka/m/ x dĺžka/m/
= výmera /m2/

Za rozkopávku bude zodpovedný:
stavebný dozor investora (stavebníka)
zhotoviteľ (vykonávateľ)
Meno a priezvisko
Zamestnávateľ
Adresa zamestnávateľa
Telefónne číslo

(pokračovanie na druhej strane)
Žiadosť musí ďalej obsahovať (prílohy):
-

výpis z obchodného registra alebo živnostenský list
Stavebné povolenie alebo Územné rozhodnutie, príp. Oznámenie k ohlásenej drobnej stavbe
harmonogram prác
písomný záväzok – doklad o kvalitnom zabezpečení konečnej úpravy plôch odbornou
dodávateľskou organizáciou
ďalšie doklady podľa potreby cestného správneho orgánu

Súhlasím so spracovaním uvedených osobných údajov v zmysle §11 a nasl. Zákona č.122/2013
Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, na účel spracovania a vybavenia
tejto žiadosti v rozsahu poskytnutých osobných údajov.

Dňa: ...................................

..........................................................................
meno a priezvisko (paličkovým písmom)
pečiatka a podpis žiadateľa

Poučenie:
Príloha : Technologický postup pri realizácii výkopových prác
Žiadosť je potrebné podať 15 dní pred požadovaným termínom

Technologické postupy pri realizácii výkopových prác
Pri realizácii výkopových prác je žiadateľ povinný dodržiavať nasledovné technologické
postupy:
1. Okraje rozkopávky musia byť zarezané do pravidelných geometrických tvarov. Búracie
a výkopové práce je nutné vykonávať:
a. pri vozovkách s asfaltovým povrchom podľa vzoru „A“
b. pri chodníkoch podľa vzoru „B“
Vzory „A“, „B“ sú neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok.
2. Ak sa do výkopu ryhy zosunie stena výkopu, je nutné odstrániť celú klenbu nad vytvorenou
kavernou a prekrytie vrstiev zabezpečiť nad ďalší rastlý terén.
3. Stromy, stĺpy, fasády domov, inžinierske siete a pod. musia byť zabezpečení vhodným
debnením a pažením, aby pri rozkopávke boli chránené pred poškodením mechanizmami,
alebo zásypovým materiálom a pred zosunom.
4. Vybúrané hmoty a materiál z výkopu je žiadateľ povinný ihneď bez meškania odstrániť.
5. Zásyp ryhy sa vykonáva výlučne štrkopieskom po vrstvách postupne max. hrúbky 200 mm
za stáleho zhusťovania.
6. Podkladovú vrstvu betónu je žiadateľ povinný zrealizovať v hrúbke podľa pôvodnej
konštrukcie vozovky alebo chodníka. Podkladová vrstva betónu musí byť vykonaná betón
min B 175.
7. Vývody inžinierskych sietí musia byť správne výškovo osadené.
8. Pred pokládkou krycej vrstvy je nutné podkladový betón riadne očistiť a natrieť infiltračným
náterom.
9. Liaty asfalt sa po urovnaní do nivelity posype drvou a zavalcuje.
10. Nerovnosti krycích vrstiev nesmú byť väčšie ako ±0,5 cm.
11. Ak v priľahlej časti pozemnej komunikácie, na ktorej sú vykonávané rozkopávkové práce,
boli tieto vykonané aj v minulosti, je právnická alebo fyzická osoba, ktorej bolo povolené
zvláštne užívanie, alebo určené podmienky pre uvedenie komunikácie do pôvodného stavu
povinná, zabezpečiť a uhradiť vykonanie povrchovej úpravy komunikácie v rozsahu oboch
rozkopávok.

Mgr. Július Czapala,
Starosta obce

