
 

Číslo spisu: OU-ZA-OCDPK-2020/046817/2/BIL                                                  v Žiline dňa 12. 11. 
2020Stupeň dôvernosti :VJ 

 Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných  komunikácií  ako  príslušný  správny 
orgán  podľa § 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 ustanoveniami  § 7  cestného zákona a ustanoveniami § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., 
ktorou sa vykonáva cestný zákon, po dohode s Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Žiline, Krajský 
dopravný inšpektorát (ďalej len KR PZ, KDI Žilina“) a Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Čadci, 
Okresný dopravný inšpektorát (ďalej len OR PZ, ODI Čadca“) a preskúmaní žiadosti, ktorú dňa 05.11.2020   
podala spoločnosť STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava     v y d á v a 

p o v o l e n i e  

na úplnú uzávierku tunela Horelica a prípojnej komunikácie v km 414,300 – 418,600. 
Druh uzávierky : ú p l n á  
Dĺžka uzávierky        :  4,3 km 
Dĺžka obchádzky       :  5,2 km 

Dôvod uzávierky  : práce súvisiace s uvedením D3 Čadca, Bukov -   Svrčinovec do prevádzky:  
- montáž PHS na nosnú konštrukciu mostu ev.č. 11A-001, vrátane výmeny 

VDZ a ZDZ na stav k spusteniu diaľnice, 
- komplexné skúšky informačného systému diaľnice 

Termín uzávierky  14. 11. 2020 (sobota) od 07.00hod. – 24. 11. 2020 (utorok) do 22.00hod.    
   05. 12. 2020 (sobota) od 07.00hod. – 06. 12. 2020 (nedeľa) do 22.00hod.                   
   12. 12. 2020, od 07:00h–13. 12. 2020 do 22:00h (náhradný termín pre skúšku ISD) 

Popis obchádzky : Doprava bude presmerovaná v zmysle schváleného projektu riadenia dopravy      
 (DSV PS 206-58, t.zn. dopravný stav 8.1)  s odklonom dopravy v smere CA-ZA   
pred tunelom z cesty I/11A na I/11B (tzv. malý obchvat Čadce), s pokračovaním   po I/11 resp. 
III/2017 až po mimoúrovňová križovatku v Krásne nad Kysucou;   v smere ZA-CA sa doprava 
odkláňa z I/11A na MK v Oščadnici, po III/2013 na   cestu I/11 a následne po I/11B návrat na I/
11A.  

Ďalšie podmienky uzávierky:   

1. Tunel Horelica na ceste I/11A sa smie uzavrieť najdlhšie na dobu určenú v tomto povolení. Žiadateľ je 
povinný urobiť všetko pre skrátenie doby úplnej uzávierky. 

2. Uzávierka bude vyznačená a  zabezpečená dopravnými značkami a zariadeniami 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  (rešpektujúc ustanovenia novej vyhlášky č.30/2020Z.z. o 
dopravnom značení v súlade s projektom riadenia dopravy (DSV PS 206-58 – t.zn schválený dopravno-
prevádzkový stav 8.1. (identické ako PDZ schválené a používané v rámci pravidelných polročných 
úplných uzávierkach tunela v súvislosti s výkonom jeho údržby).  
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3. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných  komunikácií  v zmysle § 3 ods. 4 písm. d) 
a ods. 7 cestného zákona týmto určuje použitie dočasného dopravného značenia v zmysle projektu 
riadenia dopravy DSV PS 206-58, odsúhlaseného KR PZ, KDI Žilina. 

4. Žiadateľ je povinný rešpektovať ďalšie spresňujúce alebo doplňujúce pokyny KR PZ, KDI Žilina a OR 
PZ, ODI Čadca. 

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 KR PZ, KDI Žilina, OR PZ, ODI Čadca a povoľovaciemu orgánu. 
Trvalé dopravné značenie bude po ukončení prác obnovené v zmysle pasportu dopravného značenia 
s okamžitou platnosťou. 

7. Žiadateľ dodrží v plnom rozsahu podmienky určené v záväzných stanoviskách KDI Žilina č. KR PZ-ZA-
KDI2-102-70/2020 z 10.11.2020, ODI Čadca č.ORPZ-CA-ODI-46-123/2020 zo 06.11.2020,  Slovenskej 
správy ciest IVSC Žilina č. SSC/4247/2020/6470/36281 z 10.11.2020, Mesta Čadca č.VD/41731/5048 /
2020/MKo z 09.11.2020, NDS, a.s. Bratislava č.3918/84240/40603/2020 z 10.11.2020, SAD Žilina, a.s. 
z 05.11.2020 a Obce Oščadnica č. OÚ-6088/2020/2 z 09.112020. 

8. Za organizáciu a zabezpečenie prác vykonaných na ceste I/11A pod ochranou uzávierky, dodržanie 
podmienok tohto povolenia, ako aj osadenie dočasného dopravného značenia zodpovedá:              
-     Ing. Jozef Rambala tel. 0902 978 239, STRABAG, s.r.o.                
- Ing. Jozef Tulec, tel. 0902 978 410, STRABAG, s.r.o. 

9. Zhotoviteľ je povinný oznámiť začiatok i ukončenie prác  Ing. Ivanovi Goňovi (vedúci SSÚR 6 Čadca), 
resp. p. Kráľovi (vedúci odd. tunela), tel. č. 0911 714 697, resp. 0911 801 341; zároveň je povinný riadiť 
sa jeho pokynmi. 

10. Správcovia komunikácií využívaných ako obchádzkové trasy sú povinní  počas uzávierky udržiavať tieto 
v zodpovedajúcom technickom stave z dôvodu zabezpečenia bezpečnej a plynulej cestnej premávky. 

11. Nakoľko termíny uzávierky zasahujú do zimného obdobia je žiadateľ  v prípade potreby výkonu 
zimnej údržby povinný prerokovať s organizáciou zabezpečujúcou zimnú údržbu podmienky pre 
zabezpečenie zjazdnosti komunikácií obchádzkovej trasy.  

12. Žiadateľ je povinný pred začatím uzávierky informovať všetky zložky záchranného systému, t. j. 
policajné zbory, záchrannú zdravotnú službu a hasičský záchranný zbor. Užívateľov cesty I/11A bude 
žiadateľ v súčinnosti s prevádzkovateľmi hromadnej dopravy osôb v dostatočnom časovom predstihu 
informovať o. i. aj prostredníctvom celoštátnych a regionálnych masovo-komunikačných prostriedkov. 

13. Žiadateľ zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú z dôvodu zvýšenej premávky na obchádzkovej 
trase, a to na vozovke, cestnom telese a príslušenstve obchádzkovej komunikácie alebo na nehnuteľnom 
majetku tretích osôb. 

14. V prípade nedodržania termínu uzávierky, resp. povoľujúcich podmienok budú voči žiadateľovi 
vyvodené dôsledky podľa § 22a  cestného zákona. 

15. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to 
vyžiada všeobecný záujem. 

16. V prípade, že uzávierka nebude realizovaná v povolenom termíne, alebo bude ukončená pred termínom 
uzávierky, žiadateľ je povinný túto skutočnosť oznámiť tunajšiemu orgánu a všetkým dotknutým 
orgánom a organizáciám. 

17. Toto povolenie nie je rozhodnutím a nenahrádza povolenie ani súhlas podľa zákona  č.71/1967Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov.  

Podľa § 7 ods. 6 cestného zákona na rozhodovanie o uzávierkach a obchádzkach nevzťahujú 
všeobecné predpisy o správnom konaní.  

Za vydanie povolenia bol vybratý správny poplatok podľa položky 83 písm. c) Sadzobníka 
tvoriaceho prílohu zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov  vo výške 
170,00 €  (slovom: stosedemdesiat eur), uhradený prostredníctvom prevodného príkazu. 

Povolenie sa doručí : 
1. STRABAG, s.r.o., Bratislava 
2. NDS, a. s., SSÚR6 Čadca, A. Hlinku 2549, 022 65 Čadca 
3. NDS, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04  Bratislava 
Na vedomie: 
1. KR PZ, KDI Žilina 
2. OR PZ, ODI Čadca 
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3. SSC, IVSC Žilina 
4. Mesto Čadca,  Krásno n.Kysucou, Obec Oščadnica 
5. KOS zdravotnej záchrannej služby, J. Kráľa 4, 010 40 Žilina - mailom 
6. KR HaZZ Žilina, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina – mailom 
7. KS IZS, J. Kráľa 4, 010 40 – mailom 
8. SSC, odbor cestnej databanky – mailom 
9. ÚNMS SR, Štefanovičova 3, 810 05  Bratislava – notifikácia mailom 
Spis                

                           Ing. Marián  Vranka 
                                                                      vedúci odboru
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