meno a priezvisko ( názov organizácie ), presná adresa žiadateľa
Adresát:

Žiadosť o vydanie povolenia zriadenia vjazdu na cestu III. triedy č.

III./2351

V zmysle § 3 b ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov žiadame o súhlas na zriadenie vjazdu na
nehnuteľnosť
z cesty

III.

triedy č.

na pozemok (p.č.)

III/2351
k. ú Prosiek

za účelom
v súvislosti so stavbou
Žiadateľ:
právnickej alebo fyzickej osoby splnomocnenej na túto činnosť :

Zodpovedám za dodržanie podmienok povolenia, o ktoré týmto žiadam.
Vyplnenie žiadosti sa považuje za súhlas v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov. Osobné údaje budú spracúvané na účel vymedzený osobitným zákonom.
Tento súhlas sa vzťahuje na tie osobné údaje, ktoré sú uvedené v žiadosti. Beriem na vedomie, že údaje
môžu spracúvať len poverené osoby, ktoré sú povinné dodržiavať ust. Zákona č. 122/2013 Z.z. a že
spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými právnymi predpismi.

................................................
podpis a pečiatka

Predpísané doklady potrebné doložiť ku žiadosti o vydanie rozhodnutia pripojenia vjazdu do rodinného domu:
1. Splnomocnenie pri zastupovaní stavebníka ( originál alebo overená kópia)
2. Kópia katastrálnej mapy so zakreslením napojenia alebo s vyznačením miesta
napojenia a vyznačením parcely alebo parciel na ktorých bude pripojenie vykonané- nie
staršiu ako 3 mesiace
3. List (y) vlastníctva - nie staršie ako 3 mesiace
4. Súhlas majiteľa pozemku po ktorom je pripojenie vedené, až po hranicu pozemku
majiteľa na ktorom bude postavený RD (stavba)
5. Projektová dokumentácia ( situácia, a krátka technická správa - situáciu so zakresleným
vjazdom aj s parametrami (šírka, konštrukcia úpravy vjazdu, sklon vjazdu) – 2x
6. Vyjadrenie správcu cesty, SC ŽSK TSU Liptovský Mikuláš, na ktorú sa rodinný dom
(stavba), nehnuteľnosť pripája
7. Vyjadrenie Okresného riaditeľstva PZ Okresného dopravného inšpektorátu, resp.
Krajského riaditeľstva PZ Krajského dopravného inšpektorátu
8. V prípade potreby - Určenie trvalého aj dočasného dopravného značenia vydané OÚ
LM odbor CD a PK v Liptovskom Mikuláši.

