
M  E  S  T  O         Č  A  D  C  A               
Č.j.: VD/26851/2387/2018Gns                                                             V Čadci dňa  22.06.2018 

     Mesto Čadca ako  príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 
534/2003 Z.z. o organizácii štátnej správy na úseku dopravy a pozemných komunikácií 
a o zmene niektorých zákonov a ako vecne a miestne príslušný cestný  správny  orgán podľa § 
3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o  pozemných  komunikáciách v platnom znení (ďalej 
"cestný zákon"), v súlade s ustanovením § 7 citovaného zákona a § 10 vyhlášky č. 35/1984 
Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon,  po dohode s dotknutými orgánmi a organizáciami  -  
OR PZ SR, Okresným  dopravným   inšpektorátom Čadca a po prešetrení žiadosti Združenie 
D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec, Strabag – PORR – Hochtief, Mlynské Nivy 61/A, 825 18 
Bratislava zo dňa 07.06.2018  vydáva 

p o v o l e n i e 

na úplnú uzávierku časti MK Bukov – Podzávoz, časť od stavebnín PASTVA po 
križovatku s MK na Drahošanku. 

Žiadateľ:                        Združenie D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec, Strabag – PORR – 
Hochtief, Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava.   

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

Druh uzávierky: úplná. 

Obchádzková trasa:              Po  komunikácií „SO  122 00 Miestna komunikácia u Špindli – 
Bukov – časť: Úplná uzávierka miestnej komunikácie “    
vybudovanej podľa PD, ktorú vypracovala spol. Amberg 
engineering Slovakia s.r.o, 

                                                   
Dôvod uzávierky: realizácia  stavby „D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“, SO 101-00, 

SO 204-00 a SO 281-09.  

Termín uzávierky: 22.06.2018. – 30.10.2018    

Podmienky rozhodnutia: 



1. Predmetný úsek miestnej komunikácie sa môže uzavrieť najviac na dobu povolenú   
týmto rozhodnutím. 

2. Žiadateľ je povinný urobiť všetko pre skrátenie doby uzávierky. 
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3. Uzávierku vyznačí a zabezpečí žiadateľ osadením dopravných značiek podľa 
projektovej dokumentácie vypracovanej spol. Hakom, s.r.o. Martin (č. arch.044_17 z 
12/2017), odsúhlasenej OR PZ SR Okresným dopravným inšpektorátom Čadca dňa 
26.04.2018. 

4. Žiadateľ vybuduje chodník na bezpečný a trvalý prechod chodcov od lávky ponad 
železničnú trať cez stavenisko do miestnych častí U Ševca, Najdka, Drahošanky. 

5. Žiadateľ počas trvania uzávierky bude zabezpečovať čistenie komunikácie a chodníka, 
ako aj zimnú údržbu. 

6. Žiadateľ počas trvania uzávierky bude zabezpečovať údržbu dočasného dopravného 
značenia. 

7. Pre obchádzkovú trasu platia podmienky na zvláštne užívanie miestnych komunikácií 
uvedené v rozhodnutí č.j. VD8114/1837/2018Gns zo dňa 27.03.2018. 

8. Po skončení uzávierky žiadateľ odstráni dočasné dopravné značenie. 
9. Nedodržanie podmienok tohto rozhodnutia a obojstranne dohodnutých podmienok  

pre povolenie uzávierky miestnej komunikácie je postihnuteľné pokutou do výšky 
33 193,50 eura v  zmysle § 22a  pís. a/  cestného zákona.  

10. Za splnenie podmienok tohto rozhodnutia bol určený za žiadateľa  Ing. Šimunský tel.
0948 606 733.  

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

                                                                                      Ing. Milan  G u r a 
                                                                                          primátor mesta 

Povolenie  sa doručuje: 
  
1.   Združenie D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec, Strabag – PORR – Hochtief,  Mlynské 

Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 
2.   NDS, a.s. HIS, Dúbravská cesta 14,  841 04 Bratislava 

Na vedomie: 
1. Mestská polícia Čadca, Slovenských Dobrovoľníkov 985, 022 01 Čadca 
2. OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát Čadca, Palárikova 977/25, 022 01 Čadca 
3. Mestský podnik služieb Čadca, Podzávoz 284, 022 80 Čadca 



Vybavuje: Ing. F. Gonščák 
                 

Správny poplatok v zmysle pol. č. 83 zákona č. 145/1995 Z.z. v platnom znení vo výške  70,- eur bol uhradený 


