----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( meno a adresa žiadateľa )

Obecný úrad v Cabaji – Čápore
V Cabaji-Čápore, dňa

Vec :
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie - rozkopávka, pretláčania

V časti obce................................................ č. domu / parcely ...............................................
za účelom

..........................................................................................................................

v termíne od ................................................. do ..................................................................
čím bude verejné priestranstvo narušené v doleuvedenom rozsahu :

vozovka: ....................... m2

chodník: ........................ m2

cestná zeleň: ................ m2

š x d ........................... m

šxd

šxd

spôsob realizácie* .................

spôsob realizácie* .................

*-

........................... m

........................... m

spôsob realizácie* .................

rozkopávka, pretláčanie

Zodpovedný za dodržanie podmienok povolenia v čase rozkopávky je
Meno a priezvisko ...................................................... Adresa ..................................................
Zamestnávateľ ............................................................ Funkcia ...............................................
číslo telef. ...................................................................
Dodávateľ spätnej povrchovej úpravy ..............................................................................
(obchodné meno, pečiatka a podpis konateľa)

K žiadosti je nutné doložiť :
- splnomocnenie pri zastupovaní stavebníka,
- kópiu stavebného povolenia,
- situáciu z projektovej dokumentácie
- vyjadrenie správcu miestnych komunikácie
- harmonogram prác,
- návrh prenosného dopravného značenia,
- dohodu o vykonaní spätnej povrchovej úpravy (potvrdenie dodávateľa spätnej povrchovej úpravy –
meno, funkcia, podpis, pečiatka),
- doklad o zaplatení stanoveného správneho poplatku (99,50 €) /uhradiť pred vydaním rozhodnutia/

Pozri druhú stranu žiadosti !

Žiadateľ ako dotknutá osoba v súlade s ustanovením § 7 od. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej
len „zákon“), poskytuje Obci Cabaj - Čápor ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkých v tejto žiadosti
uvedených osobných údajov dotknutej osoby, a to za účelom bezpečnej a zámenu vylučujúcej identifikácie dotknutej osoby s
tým, že je oprávnený tento súhlas písomne odvolať v prípade preukázateľného porušenia zákona zo strany prevádzkovateľa.
Doba platnosti súhlasu sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby.
Prevádzkovateľ týmto prehlasuje, že osobné údaje dotknutej osoby bude spracovávať plne v súlade sa ustanoveniami zákona.

..............................................
meno a priezvisko (čitateľne)

......................................
podpis žiadateľa
(pri fyzických osobách oprávnených na podnikanie
a právnických osobách pečiatka)

