odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Číslo spisu: OU-ZA-OCDPK-2019/019440/2/BIL
Stupeň dôvernosti :VJ

v Žiline dňa: 04.04.2019

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný orgán
štátnej správy podľa ustanovení §2 ods.3 a §9 ods.3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako vecne a miestne príslušný cestný správny
orgán podľa ustanovení §3 ods. 4 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením §7 citovaného zákona a §10 vyhlášky
č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, po dohode s Krajským riaditeľstvom policajného zboru
KDI v Žiline a po preskúmaní žiadosti, ktorú dňa 28.03.2019 pod č.SSC/8305/2019/6470/11097 podala
Slovenská správa ciest IVSC Žilina v y d á v a
povolenie
na čiastočnú uzávierku cesty I/59 km 72,910 – 75,140 v úseku Dolný Kubín, Kňažia – Oravský
Podzámok, Široká v súvislosti s výmenou asfaltových vrstiev vozovky cesty I.triedy.
Druh uzávierky

: č i a s t o č n á, uzavretý bude jeden jazdný pruh

Dôvod uzávierky

: frézovanie krytu vozovky hr. 50mm (v exponovaných miestach 2 x 50mm),
spojovací postrek, pokládka obrusnej (v exponovaných miestach aj ložnej) asfaltovej vrstvy hr. 50mm .

Termín uzávierky

: 08. - 26. apríla 2019 (okrem veľkonočných sviatkov 18.-23.04.2019)
08. – 12.4. 2019 - frézovanie
15. – 17.4. 2019 – pokládka ložnej
24. – 26.4. 2019 – pokládka obrusnej

Dĺžka uzávierky

: max. dĺžka uzavretého úseku 500 m

Dĺžka obchádzky

: -

Popis obchádzky

: Cestná premávka bude vedená obojsmerne vo voľnom jazdnom pruhu
regulovaná náležite poučenými a vystrojenými osobami

Ďalšie podmienky uzávierky:
1. Úsek cesty I/59 sa smie uzavrieť najdlhšie na dobu povolenú týmto povolením. Žiadateľ je povinný
urobiť všetko pre skrátenie doby uzávierky.
2. Uzávierku vyznačí a zabezpečí žiadateľ osadením dopravných značiek a zariadení v zmysle STN 018
020 a Vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s projektom dočasného dopravného značenia
„Súvislá obnova krytu vozovky na cestách I.triedy v správe SSC IVSC Žilina, I/59 km 72,910 – 75,140
v úseku Dolný Kubín, Kňažia – Oravský Podzámok, Široká, PDZ “, spracovaného Ing. Jozefom
Chrenščom (Značky, s.r.o., Dolný Kubín).
3. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v súlade s §3, ods.4, písm. f)
a ods. 7 cestného zákona týmto zároveň určuje použitie dočasných dopravných značiek a zariadení
v zmysle záväzného stanoviska KR PZ KDI v Žiline Kubíne č.KRPZ-ZA-KDI2-8-022/2019
z 01.04.2019.
4. Po osadení DDZ požiada zhotoviteľ (resp. ním poverená osoba zodpovedná za umiestnenie DDZ)
o ich schválenie zástupcom KDI a vypracuje o tom samostatný zápis, resp. zápis do stavebného
denníka.
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5. Existujúce dopravné značenie, ktoré je v rozpore s dočasným dopravným značením bude zakryté a po
skončení prác uvedené do pôvodného stavu.
6. Žiadateľ po skončení prác pod ochranou uzávierky zabezpečí odstránenie dočasného dopravného
značenia a zariadení, čo oznámi KDI v Žiline a povoľovaciemu orgánu.
7. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať v plnom rozsahu podmienky záväzného stanoviska KR PZ KDI
v Žiline Kubíne č.KRPZ-ZA-KDI2-8-022/2019.
8. Za organizáciu prác vykonaných na ceste I/59 pod ochranou uzávierky, ako aj osadenie dočasného
dopravného značenia zodpovedá:
- za zhotoviteľa
: Ing. Karol Harman, Cesty SK, tel. 0908 805 840
p. Ján Krupa, Cesty SK, tel. 0905 370 802
- za správcu komunikácie : Ing. Mária Dlugošová, SSC IVSC Žilina, tel. 0903 892 141.
9. Žiadateľ zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú z dôvodu zvýšenej premávky na nehnuteľnom
majetku tretích osôb.
10. Žiadateľ je povinný pred začatím uzávierky informovať všetky zložky záchranného systému,
predovšetkým záchrannú zdravotnú službu a hasičský záchranný zbor. o.i. aj prostredníctvom
regionálnych masovokomunikačných prostriedkov.
Toto povolenie nenahrádza iné povolenia podľa všeobecne platných právnych noriem.
Dôvodom čiastočnej uzávierky predmetného úseku cesty I/59 je výmena vrstiev vozovky, ktorej
stav ohrozuje plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Udržiavacie práce budú realizované v rámci
existujúceho cestného telesa, ktorý je majetkom správcu komunikácie, budú prebiehať pod ochranou
čiastočnej uzávierky.
Za vydanie tohto povolenia sa správny poplatok nevyberá, nakoľko je žiadateľ od ich platenia
oslobodený. Prísnejšie podmienky predmetného povolenia odôvodňuje cestný správny orgán
skutočnosťou, že správca cesty nepochopiteľným spôsobom pristupuje k realizácii predmetných prác
v netradičnom čase, v ktorom nie je možné garantovať vhodné klimatické podmienky nevyhnutné pre
výkon pokládky asfaltových zmesí odpovedajúce technologickým požiadavkám príslušných technických
predpisov.
Podľa §7 ods. 6 cestného zákona sa na rozhodovanie o uzávierkach a obchádzkach nevzťahujú
všeobecné predpisy o správnom konaní.
Doručuje sa:
SSC IVSC, M.Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
Cesty SK, s.r.o., Mojmírova 8, 040 01 Košice
Na vedomie :
KR PZ, KDI Žilina
Obec Oravský Podzámok
Mesto Dolný Kubín
KOS zdravotnej záchrannej služby, J. Kráľa 4, 010 40 Žilina
KR HaZZ Žilina, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina
KS IZS, J. Kráľa 4, 010 40
SSC, odbor cestnej databanky - mailom
ÚNMS SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava – notifikácia

Ing. Marián Vranka
vedúci odboru
OU-ZA-OCDPK-2019/019440/2/BIL
Telefón
+421-41/71335846

Fax
+421-41/7335849
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E-mail
Jan.bilik2@minv.sk

Internet
www.minv.sk
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