--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( meno a adresa žiadateľa )

Obecný úrad v Trnovci nad Váhom
súp. č. 587
925 71 Trnovec nad Váhom
V Trnovci nad Váhom, dňa .......................

Vec :

Žiadosť o povolenie rozkopávky, pretláčania, uzávierky
V súlade s platnými predpismi o vykonaní prác žiadame o povolenie rozkopať, podtlačiť,
uzavrieť
miestnu komunikáciu - verejné priestranstvo podľa doloženej situácie a to:
v obci ........................................................................... pred domom č............................................
za účelom...........................................................................................................................................
v termíne od ........................................................... do.....................................................................
čím bude verejné priestranstvo narušené takto:
vozovka:......................................................... chodník:....................................................................
Zodpovedný žiadateľ je
:.......................................................................................................................
Bytom ............................................................................. číslo OP : ...............................................
Funkcia : ....................................................................... číslo telef. ...............................................
Dodávateľ spätnej povrchovej úpravy :
..............................................................................................

Prevzatím rozhodnutia preberám na seba tieto záväzky :
V súvislosti so zásahom do komunikácie preberám na seba povinnosti správcu miestnych
komunikácii a dotknutej časti verejného priestranstva.
Budem zodpovedať za dodržanie podmienok rozhodnutia Obce Trnovec nad Váhom.
Prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol do žiadosti sú správne a pravdivé.

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 Trnovec nad Váhom 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 s ustanoveniami zákona.

...................................
podpis žiadateľa
Pozri druhú stranu žiadosti !
K žiadosti je nutné doložiť :
- kópiu stavebného povolenia,
- situáciu z projektovej dokumentácie,
- vyjadrenie správcu miestnych komunikácii,
- návrh prenosného dopravného značenia,
- dohodu o vykonaní spätnej povrchovej úpravy,
- doklad o zaplatení stanoveného správneho poplatku,

