OBEC HÁJSKE
951 33 Hájske č. 410
037/781 91 89, obec@hajske.sk

ŽIADOSŤ o určenie použitia trvalého / dočasného dopravného značenia
a dopravných zariadení na miestnej komunikácii
____________________________________________________________

1.

Identifikačné údaje o žiadateľovi:
meno a priezvisko, resp. obchodný názov, IČO: .........................................................................................
meno a priezvisko štatutárneho orgánu: ......................................................................................................
trvalý pobyt / sídlo: ................................................................................................................. .....................
splnomocnený: .............................................................................................................................................

2.

Údaje o požadovanom dopravnom značení a dopravnom zariadení:
Dopravné značenie / dopravné zariadenie umiestnené na ceste: v obci Hájske
Charakter značenia (dočasné, trvalé): trvalé
Dopravné značky, resp. PD: .........................................................................................................................
Termín použitia: osadenie v .........................................................................................................................
Dôvod použitia: (obchádzka, rozkopávka, usporiadanie akcie, iné): aktualizácia pasportu TDZ
Realizácia stavby: .........................................................................................................................................
V obci: Hájske, na pozemku KN registra „...“ p.č. ......................................................................................
k.ú. Hájske
Osoba zodpovedná za osadenie a údržbu značenia: (meno, adresa, č.t.)
.......................................................................................................................................................................
Odôvodnenie žiadosti:
Zodpovedám za dodržanie podmienok povolenia, o ktoré týmto žiadam. Vyhlasujem a svojim podpisom
potvrdzujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé.
ČOP: ..................................................................

Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich vyššie uvedených osobných údajov prevádzkovateľovi Obci
Hájske, so sídlom č. 410, 951 33 Hájske, podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, ktoré uvádzam na účely konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Súhlas so spracovaním osobných údajov
platí do doby jeho písomného odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Zároveň beriem na vedomie,
že práva dotknutej osoby sú upravené v § 22 až § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

V Hájskom ............................................

..........................................................................
vlastnoručný podpis, pečiatka organizácie

Príloha:
Návrh dopravného značenia /dopravného zariadenia (technická správa + situácia – 3x)
(1x pre OcÚ Hájske, 1x pre ODI, 1x pre žiadateľa)
Splnomocnenie
Poznámka:
V situácii umiestnenia dopravných značiek / zariadení je nutné zakresliť novo navrhované značky
a zariadenia (aj s uvedením ich čísiel podľa prílohy vyhlášky č. 9/2009 Z.z. ako aj existujúce (už
osadené ) značky a zariadenia, ktoré sa na danom úseku cesty nachádzajú. Novo navrhované

