....................................................................................................................................................................
(žiadateľ – meno, priezvisko/obchodné meno, adresa, tel. kontakt, IČO)
Mestský úrad vo Svite
oddelenie investičných činností,
územného plánovania a životného
prostredia
Hviezdoslavova 268/32
059 21 Svit

Vec:
Žiadosť o povolenie uzávierky miestnej komunikácie
V zmysle § 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
zmien a doplnkov a § 10 vykonávajúcej vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia cestného zákona, žiadam o povolenie uzávierky miestnej komunikácie a to:
Miestna komunikácia na ulici:
………………………………………………………………......…………………..............…...............
v úseku medzi (bližšie popísať vrátané objektov, budov, prípadne blokov)
…………………………………………………………............................................................................
..................................................................................……………………….................………….............
z dôvodu:
..…………………………………………………………………………………………………..............
...................................................................................................................................................................
v termíne odo dňa ........................................... hod ............ do dňa........................... hod ......................
Druh uzávierky: čiastočná/ úplná* (nehodiace sa preškrtnite)
Osoba zodpovedná za realizáciu uzávierky a dodržanie podmienok rozhodnutia, ako aj za
rozmiestnenie a odstránenie dočasného dopravného značenia:
meno a priezvisko: ......................................................................................................................
adresa pracoviska a bydliska ....................................................................................................
funkcia ...........................................................

tel. kontakt: ..................................................

…........................................................
vlastnoručný podpis žiadateľa
(pri právnickej osobe aj pečiatka)
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K žiadosti je potrebné doložiť:






doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 70,- €
situačný nákres resp. projekt uzávierky vrátane okolitých domov a susedných ulíc
odsúhlasený projekt prenosného dopravného značenia ODI OR PZ Poprad
určenie prenosného dopravného značenia
súhlasné stanovisko OR PZ SK Poprad, Okresného dopravného inšpektorátu k plánovanej
uzávierke (poprípade aj k prenosnému dopravnému značeniu)
 súhlasné vyjadrenie SAD, a.s. Poprad (v prípade, že bude dotknutá premávka autobusových liniek)
Bez týchto náležitostí nie je možné Vašu žiadosť kladne vybaviť!

Informovanie o spracúvaní osobných údajov
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovedna.osoba@svit.sk
Právny základ: zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
zmien a doplnkov
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Mesto Svit
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nie
Doba uchovávania osobných údajov: podľa cestného zákona a registratúrneho poriadku
Mesto Svit po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí
likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Mesto Svit vyhlasuje, že
zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade
s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani
osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.
Práva žiadateľa:



žiadateľ má právo požadovať od mesta Svit prístup k jeho osobným údajom a právo na ich
opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
žiadateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním
podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných
údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.
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