
Obec Miloslavov 

Stavebný úrad  

900 42 Miloslavov 181 

 

 

Vec: Žiadosť o určenie použitia trvalého/dočasného dopravného značenia a dopravných 

zariadení v  zmysle § 61 ods. 2 písm. a) zákona č. 8/2009 Z. z.. o cestnej premávke  a § 3 ods. 2 
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, 

týmto žiadame o vydanie určenia na použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

 
 

Žiadateľ (investor), adresa, tel. číslo .................................................................................................... 

 

............................................................................................................................. ..................................... 

 

Miestna komunikácia
1)

 .......................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................. ..................................... 

 

Charakter značenia  (trvalé, prenosné) ............................................................................................... 

 

Dopravné značky, čísla, názov
2) 

............................................................................................................ 

 

............................................................................................................................. ..................................... 

 

Dopravné zariadenia, čísla, názov 
2) 

.................................................................................................... 

 

............................................................................................................................. ..................................... 

 

Termín použitia
3) 

 .................................................................................................................................. 

 

Osoba zodpovedná za osadenie 

a údržbu značenia
4) 

   ............................................................................................................................  

 

Odôvodnenie žiadosti ........................................................................................................ ................... 

  

................................................................................................................................................................. 

 

 

                                                                                        

V Miloslavove                                                                dňa............................... 

 

                                                                                        podpis........................... 

 

 

Prílohy: 2x návrh dopr. značenia
5) 

 

 

1) uviesť ul., názov MK, t.j. miesto osadenia dopr. značiek, resp. dopr. zariadení, uviesť názov obce   

resp. obcí medzi ktorými bude značenie osadené, príp. parc. č. 

 
2) v zmysle prílohy č. 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 z.z. 

    Ak sú uvedené v projektovej dokumentácii, resp. vo výkresovej časti, stačí uviesť „v zmysle PD“ 

 
3) uviesť, či ide o umiestnenie dopr. značiek a dopr. zariadení natrvalo alebo na dobu určitú. 

     Pri trvalom dopr. značení uviesť deň, kedy budú dopr. značky a dopr. zariadenia osadené. 

    Pri prenosných dopr. značkách a dopr. zariadeniach uviesť dobu od kedy do kedy budú tieto na MK      

     osadené. 
 



4) uviesť meno, priezvisko a tel. číslo osoby zodpovednej za osadenie a údržbu dopr. značiek a dopr.     

zariadení 

 

5) situácia vopred schválená OR PZ SR v Senci 
    V situácii umiestnenia dopr. značiek a dopr. zariadení je nutné zakresliť novonavrhované značky a      

      zariadenia  aj s uvedením ich čísiel podľa prílohy vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ako aj 

jestvujúce (už osadené) značky a zariadenia, ktoré sa na danom úseku MK nachádzajú. 
Novonavrhované a jestvujúce dopr. značky a dopr. zariadenia musia byť farebne odlišné, alebo 

musí byť pri každej značke a zariadení uvedené „ nová“ alebo „ jestvujúca “. 

     V prípade rozsiahlejšej resp. komplikovanejšej úpravy cestnej premávky musí byť k situácií 
(náčrtku) spracovaná aj textová časť (technická správa). 

 

 

Upozornenie : 

    

Pri spracovaní návrhu trvalého i prenosného značenia musia byť v celom rozsahu dodržané 

príslušné ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov, 

vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a STN 01 8020, 

2018, Dopravné značky na pozemných komunikáciách 

 

 

 

 

 

 

 

 


