titul, meno a priezvisko žiadateľa, adresa trvalého bydliska
a kérvényező családi és utóneve, akadémiai címe, állandó lakcíme
Adresát: | Címzett:

Žiadosť o povolenie na uzávierku (obchádzku, odklon) miestnych komunikácií
Kérvény helyi közút lezárásának (terelőút, elkerülő út kijelölésének) engedélyezésére
Žiadateľ - Fyzická osoba:

Kérvényező - Természetes személy:

Titul, meno a priezvisko:

Családi és utónév, akadémiai cím:

Adresa:

Cím:

Rodné číslo:

Személyi szám:

Kontaktné údaje (email, telefón, fax):

Elérhetőségek (email, telefon, fax):

Žiadateľ - Právnická osoba:

Kérvényező - Jogi személy:

Obchodné meno:

Cégelnevezés:

Adresa:

Cím:

IČO:

SASZ:

Kontaktné údaje (email, telefón, fax):

Elérhetőségek (email, telefon, fax):

Kontaktná osoba za žiadateľa:

Kapcsolattartó személy a kérvényező részéről:

Identifikácia uzávierky:

Az útlezárás beazonosító adatai:

Názov ulice - miestnej komunikácie, na ktorej žiadateľ
navrhuje realizovať uzávierku (špecifikácia podľa súpisného
čísla nehnuteľností):

Az utca neve - közút elnevezése (az ingatlanok helyrajzi száma szerint), melyen a kérvényező útlezárás elrendelését indítványozza:

Mestská časť:

Városrész:

Katastrálne územie:

Kataszteri terület:

Dôvod uzávierky a rozsah prác:

A lezárás indoka és a munkálatok jellege:

Druh uzávierky | Az útzár jellege:
čiastočná* | részleges*

úplná* | teljes*

Čas trvania uzávierky (so spresn. dennej doby, prerušenia):

Dĺžka uzávierky v m: | A lezárás hossza m-ben:
Az útlezárás időtartama (napi szakaszolása, megszakítások):

* Hodiace sa označte! | A megfelelő megjelölendő!
forrás: www.onkormanyzas.sk, készítette: Pro Civis PT

PC/KZT-004/13

Návrh trasy obchádzky s ohľadom na verejnú hromadnú dopravu, zásobovanie a tranzitnú nákladnú dopravu:

Zodpovedná osoba:

A forgalomelterelés javasolt útvonala tekintettel a tömegközlekedésre, az áruszállításra és az átmenő teherforgalomra:

Felelős személy:

Meno, priezvisko pracovníka zodpovedného za žiadateľa za
organizáciu prác, ktoré sa budú vykonávať pod ochranou
uzávierky:

Az útzár alatt végzendő munkákért a kérvényező által kijelölt
felelős személy családi és utóneve:

Funkcia:

Tisztsége:

Kontaktné údaje (email, telefón):

Elérhetősége (email, telefon):

Prílohy:

Mellékletek

situačný výkres | elhelyezési vázrajz
návrh obchádzkovej trasy| a terelőút javasol útvonalának rajza
výkres dočasného dopravného značenia | az ideiglenes közlekedési jelzések rajzai
harmonogram prác v 2 vyhotoveniach, ak sa uzávierka požaduje na čas dlhší ako 3 dni
a munkálatok időbeosztása 2 példányban, amennyiben az útzár 3 napnál tovább tart
stanovisko OR PZ odd. DI | a Rendőri Testület Járási Parancsnoksága Közút-ellenőrzési részlegének álláspontja
Miesto vydania | A kiállítás helye:
Dátum | Keltezés:

meno, priezvisko, podpis a pečiatka žiadateľa
Az kérvényező családi és utóneve, aláírása és bélyegzőjének lenyomata
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