Žiadateľ – fyzická osoba: meno, priezvisko a trvalý pobyt, telefonický kontakt:
Žiadateľ – právnická osoba: názov, sídlo a IČO, telefonický kontakt:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Obec Prakovce
č. 333
055 62 Prakovce

V Prakovciach: ........................................
Vec: Žiadosť o povolenie rozkopávky
V zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v platnom znení, zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách v platnom znení , Vás žiadame o povolenie rozkopávky:
Žiadateľ:
Fyzická osoba: (meno, priezvisko a trvalý pobyt):
Právnická osoba: (názov, sídlo a IČO):
Názov akcie, pre ktorú sa prekopávka žiada:

Presné miesto prekopávky /s. č. domu/:
Dôvod rozkopávky:
Rozsah prekopávky:
Druh prekopávky
a) vozovka
b) chodník
c) spevnená plocha
d) cestná zeleň
e) .........................

Dĺžka a šírka prekopávky (m)
a) .............................
b) .............................
c) .............................
d) .............................
e) .............................

Uzávierka miestnej komunikácie:
a) žiadna
b) čiastočná
c) úplná

Podzemné vedenie bude uložené technológiou:
a) rozkopávkou miestnej komunikácie
b) podvŕtaním miestnej komunikácie
Termín realizácie prekopávky:
od: .................... /d,m,r/ ................... hod. /začiatok/
do: .................... /d,m,r/ ................... hod. /koniec/
Termín ukončenia spätnej úpravy: .................... /d,m,r/
Dodávateľ stavebných prác:
Doklad o úhrade poplatku:
Za splnenie podmienok rozhodnutia bude zodpovedný:
Meno a priezvisko:
Adresa:

....................................
....................................
....................................
Tel.číslo: ....................................

............................................................
podpis žiadateľa/podpisy žiadateľov

Prílohy k žiadosti:
K žiadosti o povolenie prekopávky musí žiadateľ doložiť:
a) situačný nákres
b) doklad o zabezpečení povrchovej úpravy
c) návrh dopravného značenia ak sa požaduje
d) stavebné povolenie, prípadne ohlásenie drobnej stavby ak sa požaduje
e) správu o rozkopávkach, ktoré žiadateľ vykonáva na území obce
f) stanovisko Okresného dopravného inšpektorátu Spišská Nová Ves
g) od správcov podzemných inžinierskych sietí informáciu a zakreslenie priebehu
týchto sietí v mieste rozkopávky
V prípade havárie je žiadateľ povinný po vykonaní nevyhnutných opatrení túto skutočnosť
bezodkladne oznámiť povoľujúcemu orgánu a dodatočne v lehote do nasledujúceho
pracovného dňa predložiť žiadosť o povolenie rozkopávky.
V období zimnej sezóny t. j., v termíne od 1.10. - 31.3. sa povolenia na rozkopávky vydávajú
iba vo výnimočných prípadoch, ak si to vyžaduje verejný záujem.

Poplatky:
1. Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií (rozkopávok), vydané pre fyzickú
osobu (občana obce) a pre právnickú osobu a fyzickú osobu podnikajúcu:
a) za rozkopávku cestnej zelene
FO – občania
FO – podnikajúca a PO

10,00 €
50,00 €

b) za rozkopávku účelovej nespevnenej komunikácie, chodníka, parkoviska
FO – občania
16,00 €
FO – podnikajúca a PO
70,00 €
c) za rozkopávku miestnej komunikácie a účelovej spevnenej komunikácie bez
potreby čiastočnej alebo úplnej uzávierky
FO – občania
33,00 €
FO – podnikajúca a PO
80,00 €
d) za rozkopávku miestnej a účelovej spevnenej komunikácie pri čiastočnej, alebo
úplnej uzávierke
FO – občania
40,00 €
FO – podnikajúca a PO
200 € - 400 €
- podľa rozsahu a doby užívania

