Meno a priezvisko ................................................Obchodný názov ..................................................
Adresa ...................................................................................Telefón ..................................................
Fax ........................................................................ E-mail ...................................................................

Mestský úrad v Partizánskom
Nám. SNP č. 212/4
958 01 Partizánske
Kontakt:
tel.:
e-mail:

038/5363036
peter.minarik@partizanske.sk

VEC:
Určenie použitia trvalých (prenosných) dopravných značiek a zariadení – žiadosť
V zmysle ustanovenia § 3 ods. 2) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. z 3. decembra
2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a s vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z. z 20. decembra 2008, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vás žiadame o určenie použitia trvalých
(dočasných) dopravných značiek a dopravných zariadení, počas*
1) zvláštneho užívania miestnej komunikácie v km ................. v obci (katastri)..................................
2) uzávierky a obchádzky miestnej komunikácie v km ............ v obci (katastri)..................................
Určenie použitia dopravného značenia a zariadenia žiadame z dôvodu:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Na dobu od ................................................... do ...........................................................
Za

organizáciu

a zabezpečenie

prác

na

ceste

bude

zodpovedný:

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
(uviesť: titul, meno a priezvisko pracovníka, adresu pracoviska, číslo telefónu pracoviska
a bydliska)

Vyplnenie žiadosti sa považuje za súhlas v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 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 ustanovenia
zákona č. 428/2002 Z. z. a že spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými
právnymi predpismi.

V .......................................... dňa ...................................

......................................
(podpis, pečiatka)

Prílohy k žiadosti:
▪ projekt dopravného značenia vypracovaný autorizovaným stavebným inžinierom,
▪ súhlas OR PZ SR – Okresného dopravného inšpektorátu v Prievidzi.

* nehodiace sa prečiarknite

