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

Mestský úrad Partizánske
Nám. SNP č. 212/4
958 01 Partizánske
Kontakt:
tel.:
038/5363036
e-mail: peter.minarik@partizanske.sk

VEC:
Umiestnenie reklamnej/propagačnej/informačnej* tabule pri miestnej komunikácii – žiadosť
Hore uvedený Vás v zmysle § 8 (zvláštne užívanie) príp. § 11 (výnimka z ochranného
pásma cesty) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov týmto žiadam o vydanie povolenia na umiestnenie tabule pri miestnej
komunikácii v obci ..................................................................... v km ...................... .
Základné údaje o tabuli:
a) druh tabule: reklamná / informačná / propagačná*
b) rozmery (vodorovne x zvisle) v mm: .......................... mm x ......................... mm
c) tabule budem používať: pre vlastnú potrebu / na prenájom*
d) požadovaná doba povolenia: ......... rokov / ......... mesiacov*
e) bližšie určenie umiestnenia tabule: číslo cesty ........................, smer ..............................................
staničenie cesty (v km) ..........................., katastrálne územie ..........................................................
Prílohy k žiadosti:
▪ snímka z katastrálnej mapy v mierke 1 : ...................... s označením miesta umiestnenia tabule,
▪ náčrt príp. iné vyobrazenie tabule,
▪ priečny profil tabule s udaním vzdialenosti najbližšieho obrysu tabule od nespevnenej krajnice,
resp. zábradlia, zvodidla prípadne cestnej priekopy,
▪ kópia výpisu z katastra nehnuteľností s uvedením čísla parcely a jej vlastníka,
▪ súhlas vlastníka parcely s umiestnením tabule na pozemku v jeho vlastníctve,
▪ vyjadrenie OR PZ SR – Okresného dopravného inšpektorátu v Prievidzi,
▪ vyjadrenie správcu dotknutej komunikácie,
▪ vyjadrenie Mestského úradu v Partizánskom,
▪ správny poplatok.
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 žiadateľa, pečiatka)

* nehodiace sa prečiarknite

