
MESTO Č ADCA 
Č.j.: VD2841/984/2018Gns. 	 V Čadci dria 31.01.2018 

Mesto Čadca ako prislušný orgán štátnej správy podra ustanovenia § 2 ods. 2 zákona 6. 
534/2003 Z.z. o organizácii štátnej správy na ilseku dopravy a pozemných komunikácif 
a o zmene niektorých zákonov a ako vecne a miestne prislušný cestný správny orgán podra § 
3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom zneni (d'alej 
"cestný zákon"), v sillade s ustanovenim § 7 citovaného zákona a § 10 vyhlášky č. 35/1984 
Zb., ktorou sa vykondva cestný zákon, po dohode s dotknutými orgánmi a organizáciami - 
OR PZ SR, Okresným dopravným inšpektorátom Čadca a po prešetreni žiadosti Hakom, 
s.r.o., Československej armády 18, 036 01 Martin zo dria 25.01.2018 vydáva 

povolenie 

na úpinfi uzávierku časti MK Bukov — Podzávoz, čast' z Bukova po križovatku s MK na 
Drahošanku. 

Žiadater: 	 Hakom, s.r.o., Československej armády 18, 036 01 Martin. 

Zhotoviter stavby: 	Združenie D3 Čadca, Bukov — Svrčinovec Strabag — PORR — 
Hochtief Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava. 

Druh uzávierky: 	 ilpind, prejazd povolený vozidlám stavby D3 a obyvaterom 2 
rodinných domov. 

Obchádzkové trasy: 	- vozidlá z Drahošanky smerujilce do Bukova po MK na Podzávoz 
na cestu I/11 (vozidlá s výškou do 2,2 m okolo TESCA 
a ndkladné vozidlá po ul. A. Hlinku cez most BB) 

- vozidlá z Bukova smerujfice na Drahošanku (vozidlá s výškou 
do 2,2 m po MK okolo Tesca a ndkladné vozidlá cez most BB 
na ul. A. Hlinku a cestu I/11) 

Diivod uzávierky: 	realizácia stavby „D3 Čadca, Bukov — Svrčinovec" 

Termin uzávierky: 	01.02.2018. — 31.12.2020 

Podmienky rozhodnutia:  

1. Predmetný ítsek miestnej komunikdcie sa môže uzavrief najviac na dobu povoleml 
týmto rozhodnutim. 

2. žiadater je povinný urobif všetko pre skrátenie doby uzávierky. 
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3. Uzávierku vyznači a zabezpeči žiadater osadenim dopravných značiek podra 
projektovej dokumentácie vypracovanej spol. Hakom, s.r.o. Martin (č. arch.044_17 z 
12/2017), odsalasenej OR PZ SR Okresným dopravným inšpektorátom Cadca dlia 
19.01.2018. 

4. žiadater je povinný umožnif v pripade potreby prejazd záchranných zložiek cez 
uzatvorený asek. 

5. žiadater počas trvania uzávierky bude zabezpečovat' adržbu dopravného značenia 
a obchdclzkových trás. 

6. Po skončeni uzávierky žiadater odstrdni dočasné dopravné značenie. 
7. Nedodržanie podmienok tohto rozhodnutia a obojstranne dohodnutých podmienok pre 

povolenie uzávierky Ačelovej komunikácie je postihnuterné pokutou do výšky 
33 193,50 eura v zmysle § 22a pis. a/ cestného zákona. 

8. Za spinenie podmienok tohto rozhodnutia bol určený za žiadatera Ing. Šimunský 
te1.0948 606 733. 

Podra §7 ods. 6 cestného zákona sa na rozhodovanie o uzávierkach a obchádzkach 
nevzfahujú všeobecné predpisy o správnom konani. 

ng. Mila Gura 
prim2sr mesta 

Povolenie sa doručuje:  

1. Hakom, s.r.o., Ceskoslovenskej armády 18, 036 01 Martin 
2. Združenie D3 čadca, Bukov — Svrčinovec Strabag — PORR — Hochtief Mlynské Nivy 

61/A, 825 18 Bratislava 
Na vedomie: 

1. Mestská policia Cadca, Slovenských Dobrovornikov 985, 022 01 Cadca 
2. OR PZ, Okresný dopravný inšpektordt Čadca, Palárikova 977/25, 022 01 Čadca 
3. Mestský podnik služieb Čadca, Podzávoz 284, 022 80 Čadca 

Vybavuje: Ing. F. Gonščák 

Sprdvny poplatok v zmysle pol. Č. 83 zákona Č. 145/1995 Z.z. v platnom znern vo vySke 70,- eur bol uhradený 
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