
meno, priezvisko, adresa, obchodné meno žiadateľa 
 
 
 

Okresný  úrad , odbor cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií  

v ........................................................... 

 
 
 
 

VEC: Žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku v zmysle §7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách v znení neskorších predpisov 

 
 

Základné údaje o požadovanej uzávierke, resp. obchádzke: 
 

 druh uzávierky: 

 čiastočná 

 úplná 
 

 dôvod uzávierky [názov stavby] s uvedením rozsahu prác: 
 

 miesto uzávierky [katastrálne územie]: 
 

 uzávierka bude v termíne: 
 

 dĺžka uzávierky [m]: 
 

 popis presmerovania dopravy počas čiastočnej uzávierky: 
 
 

 popis obchádzkovej trasy počas úplnej uzávierky: 
 
 

 dĺžka obchádzky [m]: 
 

 presné označenie miesta uzávierky podľa staničenia cesty II. a III. triedy [ckm]: 
 
 

 za dodržanie podmienok v povolení zodpovedá: 
 

 za žiadateľa (adresa firmy, meno a tel. číslo): 
 

 za investora (adresa firmy, meno a tel. číslo): 
 

 za zhotoviteľa (adresa firmy, meno a tel. číslo): 
 
 
 
 

V.....................dňa........................     .................................................. 
        podpis, pečiatka 
 
 

 



Vyplnenie žiadosti sa považuje za súhlas v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. so spracúvaním svojich 
osobných údajov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje budú spracované 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 ust. zákona č. 18/2018 Z. z. a že 
spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými právnymi predpismi. 

 
 
Prílohy k uvedenej žiadosti: 
 splnomocnenie pri zastupovaní stavebníka (originál alebo overená kópia) 
 situácia a technická správa 
 projekt dopravného značenia vypracovaný autorizovaným inžinierom – 2x 
 harmonogram prác v 2-och vyhotoveniach, pokiaľ uzávierka bude trvať viac ako 3 dni 
 vyjadrenie dopravného inšpektorátu 
 vyjadrenie majetkového správcu ciest II. a III. triedy  
 vyjadrenie mesta, resp. obce 

 vyjadrenie centra vojenskej dopravy dicvd@mil.sk  +421 960 317 701, +421 903 929 368, fax: +421 960  
321 115 
 správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov -        70 € (cesta III. triedy) 

- 170 € (cesta II. triedy) 
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