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Súvislá obnovy krytu vozovky cesty I/59 km 72,910 – 75,140 v úseku Dolný Kubín,
Kňažia – Oravský Podzámok, Široká - súhlas s ohlásením udržiavacích prác

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií zaevidoval dňa
27.03.2019 ohlásenie Slovenskej správy ciest, Investičnej výstavby a správy ciest Žilina (list
č.SSC/8305/2019/6470/11093 z 22.03.2019) na realizáciu udržiavacích prác
„Súvislá obnovy krytu vozovky cesty I/59 km 72,910–75,140 v úseku Dolný Kubín, KňažiaOravský Podzámok, Široká (frézovanie a pokládka obrusnej i ložnej asfaltovej vrstvy)“.
Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný
špeciálny stavebný úrad podľa §3a, ods.2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
v znení neskorších predpisov a podľa §57 ods.2 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení zmien a doplnkov
súhlasí
s realizáciou ohlásených udržiavacích prác na ceste I/59 km 72,910 – 75,140 v úseku Dolný
Kubín, Kňažia – Oravský Podzámok, Široká - výmena ložnej i obrusnej vrstvy vozovky.
v katastri Dolný Kubín a Oravský Podzámok.
Popis prác :
- frézovanie krytu vozovky hr. 50mm, v exponovaných miestach 2 x 50mm), spojovací
postrek, pokládka obrusnej asfaltovej vrstiev AC11O; PMB; I; hr.50mm (v exponovaných miestach aj pokládka ložnej hr.50mm).
Súhlas s vykonaním udržiavacích prác sa vydáva pri dodržaní týchto podmienok :
1. Udržiavacie práce budú vykonané v určenom rozsahu.
2. Zhotoviteľom bude :
3.
4.

Cesty SK, s.r.o., Košice, Mojmírova 8, 040 01 Košice

Zodpovedný za vykonanie prác: Ing. Karol Harman, Cesty SK, tel. 0908 805 840
p. Ján Krupa, Cesty SK, tel. 0905 370 802
Dozor ohlasovateľa :
Ing. Mária Dlugošová, SSC IVSC Žilina,
tel. 0903 892 141
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5.

Termín vykonania prác:

08. - 26. apríla 2019 (mimo veľkonočných sviatkov)
08. – 12.4. 2019 - frézovanie
15. – 17.4. 2019 – pokládka ložnej
24. – 26.4. 2019 – pokládka obrusnej

6. Ukončenie prác oznámi žiadateľ povoľujúcemu orgánu.
7. Ohlasovateľ – Slovenská správa ciest, IVSC Žilina spolu so zhotoviteľom sú povinní
rešpektovať podmienky povolenia č.OU-ZA-OCDPK-2019/019440/2/BIL zo 04.04.2019,
ktorým tunajší cestný správny orgán povolil čiastočnú uzávierku predmetného úseku cesty
I/59 vrátane určenia dočasného dopravného značenia.
8. Zhotoviteľ je povinný zaistiť plnú dopravnú obslužnosť v križovatkách opravovaného úseku
s miestnymi komunikáciami resp. vjazdoch k susedným nehnuteľnostiam.
Predmetom ohlásených prác je oprava krytu vozovky na predmetnom úseku cesty I/59 za
účelom zaistenia plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. Práce budú realizované v rámci
cestného pozemku, budú prebiehať pod ochranou čiastočnej uzávierky.
Za ohlásenie predmetných udržiavacích prác sa podľa pol. 60a, písm. c), bodu 1
Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č.145/1995Z.z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov správny poplatok nevyberá, nakoľko je ohlasovateľ od
ich platenia oslobodený.
Doručuje sa
Cesty SK, s.r.o., Košice
SSC IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
Na vedomie:
KR PZ KDI Žilina
Mesto D.Kubín
Obec Oravský Podzámok

Ing. Marián Vranka
vedúci odboru
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