
Žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku miestnej komunikácie : 

 

 

Meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo)stavebníka :  

Presný názov stavby :   

Presné označenie miesta uzávierky (staničenie cesty v km, od km   do       km ) :  

(dĺžka uzávierky) :  

Cas trvania uzávierky, dni od - do aj s presným uvedením času v hodinách od hod. - do 

hod., s prípadným možným prerušením v dňoch pracovného voľna a cez nedele a pod.:  

Druh uzávierky ( úplná - čiastočná ):  

Dôvod uzávierky s uvedením rozsahu prác: 

Návrh trasy obchádzky, dĺžka obchádzky, a údaje týkajúcich sa zvýšenej spotreby 

pohonných hmôt v dôsledku uzávierky :  

Názov zhotoviteľa stavebných prác, aj meno pracovníka zodpovedného za organizáciu, 

adresu pracoviska a bydliska, č. telefónu:  

Meno pracovníka žiadateľa o uzávierku, ktorý bude zodpovedný za stav dočasného 

dopravného značenia počas uzávierky a obchádzky, adresu a číslo telefónu pracoviska :  

Zodpovedám za dodržanie podmienok povolenia, o ktoré týmto žiadam. 

 

 

 

 

 

Podpis žiadateľa, pečiatka :  

 

 

 

 

 

 



Predpísané doklady, ktoré je  potrebné doložiť ku žiadosti o vydanie povolenia na 

uzávierku MK: 

1. Splnomocnenie pri zastupovaní stavebníka (originál alebo overená kópia) 

2. Grafické znázornenie uzávierky a obchádzky, vrátane vyznačenia dočasného dopravného 

značenia, ktoré bude slúžiť ako podklad na určenie dopravného značenia odsúhlaseného OR 

ODI   

3. Vyhlásenie žiadateľa o tom , že dodávateľ je pripravený na vykonanie prác v 

predpokladanom rozsahu a požadovanom čase z hľadiska zabezpečenia dostatočným 

počtom pracovníkov, mechanizačných prostriedkov a materiálov 

4. Harmonogram prác vo 2 vyhotoveniach, pokiaľ sa uzávierka vyžaduje na dlhší čas ako 3 

dni, jedno vyhotovenie sa poskytuje dopravnému inšpektorátu. Harmonogram musí 

obsahovať: množstvo a časový priebeh jednotlivých druhov prác, počet a nasadenie 

pracovníkov( zmennosť) rozhodujúcich mechanizmov vrátane vozidiel, konkrétny rozpis 

zabezpečeného materiálového pokrytia a prípadné ďalšie skutočnosti. 

5. Stanovisko správcu komunikácie  

6. Súhlasné stanovisko OR PZ, ODI 

7. Určenie dopravného značenia vydané cestnými správnymi orgánmi (cesty I., II. a III. 

triedy, po ktorých bude obchádzka vedená) 

8. Určenie dopravného značenia vydané mestom/obcou pre MK, ktoré súvisí s vydávanou 

uzávierkou 

9. Stanovisko Ministerstva obrany, Centra vojenskej dopravy BA, Kutuzovova 8, 837 42 

Bratislava 

10. Stanovisko  prevádzkovateľa hromadnej verejnej dopravy, ak ide o komunikáciu, na 

ktorej sa táto doprava pravidelne vykonáva 

11. V prípade obchádzkovej trasy súhlas majetkového a údržbového správcu PK, po ktorej 

bude obchádzka vedená 

12. V prípade obchádzkovej trasy stanovisko mesta, alebo obce cez ktoré bude obchádzka 

vedená 

13. Správny poplatok  

 

 

 

 

 
 


