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OKRESNÝ

ÚRAD

ŽI LINA

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Ul. Predmestská

1613 , 010 01 Ž i Ii n R

spisu: OÚ·ZA·OCDPK-20161021361 /2/BII,.
dôvernosti :VJ

v Žiline dna: 28.04.2016

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný
§ 2 ods. 3 a § 9 ods. 3 zákona 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej
správny orgán
štátnej správy a o zmene a doplnenf niektorých zákonov a ako vecne a miestne príslušný
ustanovení §3 ods. 4 písm. a) zákona
135/1961 Zb.
cestný správny orgán
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade
s ustanoveniami §7 citovaného zákona a ustanoveniami § 1O vyhl~ky
Zb., ktorou
sa vykonáva cestný zákon, po dohode s Krajským
policajného zboru v Žiline,
26.04.2016 podala Národná
Krajský dopravný inšpektorát a preskúmaní žiadosti, ktorú
a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava vydá v a
povolenie
na
uzávierku cesty 1/1 lA v km 414,650 v mieste poškodeného mostného záveru
mostného objektu cv.i:.llA-OOlC, spojenú s odklonom dopravy v .smere
po ceste 1/J l B resp. 1/11 v úseku medzi križovatkami ciest 1/11 A s 1/1 I B pred portálom
tunela Horelica a križovatkou <:icst J/11 a 1/11 A v Krásne nad Kysucou

Druh uz.ávierky
DÍžka uzá,•ierky
DÍika obchádzky
Dôvod uzávierky
Termin uzávierky
Popis obchádzky

: ia st o i.' n á s odklonom dopravy v smere
: cca 5,0km
: cca S,Okm
: Dôvodom uzávierky je výmena mostnej dilatácie na objekte
lA-OOIC
: 30.apríla -28. mája 2016
: Doprava bude v smere
- Žilina odklonená v križovatke 1/11 A
1/ll B na „tzv. malý obchval
cez most
11-208
po „starej" ceste 1/ 11 s napojením v Krásne nad
s
Kysucou.

podmienky uz.ávierky:
/.

je povinný
termin výmenv mostnej dilatácie t.zn. v maximálne
vo viacsmennei prevádzke. V termíne do 7 dní od
prípustnej miere túto
zahájenia udržiavacích prác je stavebník povinnÝ
harmonogram prác, ktorý bude
túto podmienku skrátenia termínu uzávierkv na minimum. Požiadavka
(málo priepustné
vychádza z momentálneho stavu dopravnej obslužnosti v regióne
11-208... ).
križovatky, havarijný stav mostu
2. Uzávierka cesty 1/11 A s odklonom bude
v zmysle pr~jektu
dopravného
„Výmena mostnej dilatácie mosta
l lA-OOIC,
spracovanej autorizovaným projektantom Ing. Marcelom Tichým, schváleným KDI Žilina
pod
/I I I-033/2016 zo
26.04.2016 (po konzultácii s ODi
Odklon dopravy po mostnom objekte
11-208, ktorý sa nachádza v havarijnom stave
(ie tesne pred odstránením a nahradením novým mostom) bol odsúhlasený jeho správcom
- SSC IVSC Žilina pod 6370!2016/6470/12157 zo
27.04.2016.
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ie spolu so
povinný
úpravu reiimu cestnej svetelnej
signalizácie na moste
ktorý bude
zvýšenej dopravnej
v smere
(kontakt Ing. Martin
ALAM, s.r.o., Bratislava, lei. 0908
765409).
4. V
resp. v prípadoch
bude
k tvorbe kolón v meste
sú
povinní
regulovanie premávky na tomto moste
t.zn. prostredníctvom
náležite
osôb.
5. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v zmysle §3
odsek 4 plsm. d) 11 ods. 7 cestného zákona týmto url!ujc použitie
dopravného
na základe súhlasného stanoviska KR PZ SR, K.Dl Žilina
l 1-033/2016 zo
26.04.2016.
6.
je povinný
alebo
pokyny KR PZ SR
KO! Žilina a OR PZ SR ODi
7. Za organizáciu prác vykonaných na ceste l/11 pod ochranou uzávierky, ako aj
osadenie
dopravného
zodpovedajú
• Ing. Roman Slabej, AQUA-VITA, spol. s r.o., Bratislava tel. 0905 567 826
• Ing. Miroslav
tel. 0903 788 22 l, NOS, a.s., Bratislava
Ing. Katarína Jasenáková, tel. 0903 713 316, NDS, a.s., Bratislava
Ing. Juraj Gáborík, tel. 0911 989 926, NOS, a .s., SSÚR
Ing. Ivan
tel. 0903 714697, NOS, a.s., SSÚR
8.
po
prác pod ochranou uzávierky
odstránenie
dopravného
a zariadení,
oznámi KR PZ SR KDI Žilina, OR PZ SR OD i
a
orgánu.
9. Správcovia komunikácií využfvaných ako obchádzkové trasy sú povinní
uzávierky
tieto v zodpovedajúcom technickom stave z dôvodu
a plynulej cestnej premávky.
IO.
je povinný
podmienky stanovené vo vyjadreniach:
• KR PZ KDI Žilina
II 11-033/2016 zo
26.04.2016,
• · SSC IVSC Žilina pod 6370/2016/6470/12157 zo
27.04,2016.
- Úrad logistického
OS SR, Odbor vojenskej dopravy Bratislava zo dlla
28.04.2016 ÚLZ-29-38/2016-0DI.
11.
je povinný pred
uzávierky
vše1ky zložky záchranného
systému, t.j. policajné zbory, záchrannú zdravotnú službu a
záchranný zbor
(rovnako
hromadnej dopravy).
cesty 1111 bude
v
predstihu
o. i. aj prostredníctvom celoštátnych a
regionálnych
prostriedkov,
J2.
zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú z dôvodu zvýšenej premávky na
obchádzkovej lrase a to na vozovke, cestnom telese a príslušenstve obchádzkovej
komunikácie alebo na
majetku tretích osôb.
13. V prípade nedodržania termínu uzávierky, resp.
podmienok budú
vyvodené dôsledky
§22a cestného zákona.
/4.
orgán sj vyhradzuje právo
podmienky
alebo
ak si to vyžiada všeobecný záuiem.
15. V prípade, že uzávierka nel>ude realizovaná v povolenom termíne, alebo bude
pred termínom uzávierky,
je povinný túto
tunajšiemu orgánu
a všetkým dotknutým orgánom a organizáciám,
/6. Toto povolenie nie je rozhodnutlm a nenahrádza povolenie ani súhlas
zákona
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
J. Stavebník

§7 ods. 6 cestného zákona na ro7.hodovanie o uzávierkach a obchádzkach
všeobecné predpisy o správnom konaní.
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Za vydanie povolenia sa
položky 83 písm. c) Sadzobníka tvoriaceho prílohu
Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vyberá správny
zákona
prostredníctvom e-kiosku.
poplatok vo výške 170,-€, ktorý bol uhradený
Oddôvodnenie : Uzávierka spojená s odklonom dopravy v smere Cadca - Zilina

v križovatke 1/11 A s 1/1 l B po ceste l/11 B (,.tzv. malý obchvat Cadce") s
cez
most
11-208 a ceste 1/11 s napojením v Krásne nad Kysucou je vyvolaná nevyhnutnou
výmenou mostného záveru na moste
lA-OOIC na ceste III Iv km 414,650 v k.ú.

(pred tunelom Horelica v smere od
za
obnovy jeho technického stavu
a prevádzkyschopnosti s
optimalizácie podmienok plynulosti a
cestnej
premávky.
k bezprostrednej vzdialenosti poškodeného mostného záveru od portálu
tunela Horelica bolo navrhnuté uzavretie tunela v jednom smere s odklonením
dopravné
presmerovanie
premávky po obchádzkovej trase.
dopravy v smere CA-ZA v trase odklonu (vypracoval Ing. Mareci Tichý, autorizovaný
projektant DZ) tak kopíruje prevádzkový stav tunela Horelica pre jeho uzavretie
v predmetnom smere.

Okresný úradŽilina
o!lxir re1:i:aj doprGI"; ni~iee.~ých bmunil:riciii
P,ed,re111,~ 11, 13. orn o, í,u:1~

...

Povolenie sa
:
1. Národná
a.s„ Dúbravská cesto 14, 841 04 Bratislava
2. NOS. SSUR
A. Hlinku 2549, 022 65
3. SSC IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A. 010 01 .Žilina
4. AQUA-VITA, spol. s r.o., Galvániho 2A, 821 04 Bratislava
5. KR PZ, KDI Žilina, Ku,mányho 26, O12 23Žilina
6. OR PZ ODi
Palárikova 977/ 25, 022 01 Cadca
7. Mestský úrad
Nám. Slobody 30. 022 27
&. KOS zdravotnej ~chrannej služby, J.
4, 010 40 Žilina
9. KR HaZZ Žilina, Nám. požiarniko• 1, 010 01 Žilina
Spis

OÚ·ZA-OCDPK-2016/02 l 36 l/2181 t.
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Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Ul. Predmestská 1613 , 010 01 ži I i na

•

•
Vaše
• 126.04.2016

Na!e
OU-ZA·OCDPK-2016/021360/2/BIL
dôvernosti : VJ

VEC: ,, Výmena mostnej dilatácie mo$ta
- ohlásenie udržiavacích prác

•

Národná
a.s.
Mlynské Nivy 45
821 09 B ra t i s Ia v a

•
Vybavuje
Ing. Ján Bilfk

Žilina
28 04.2016

l lA-OOIC na ceste 1/1 IA v km 414,650"

Národná
a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, ohlásila
26.04.2016 na Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
vykonanie udržiavacích prác na mostnom objekte
11 A-001 C na ceste 1/11 A :
,,Oprava mostného záveru mosta

1 IA..OOIC, km 414,650 ,, k.ú.

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný
§3a zákona
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
špeciálny stavebný úrad
v znení neskorších predpisov a
§57 ods.2 zákona é.50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení zmien a doplnkov
súhlasí

s vykonaním udržiavacích prác na predmetnom moste (pred portálom

tuneln

Horelica), pozostávnjúcich z výmeny poškodeného mostného zóv1:ru v km 414,650.
Rozsah stavebných úprav:
Demontáž a vybúranie pôvodného
nahradenie novou dilatáciou„

mostného záveru typu 3W-320N a jeho

Súhlas s vykonaním udržiavacích prác sa vydáva pri dodržanl tVchto podmienok:
1.
bude :
AQUA· VITA, spol. s r.o., Galvániho 2A, 821 04 Bratislava
2. Zodpovedný za vykonanie prác : Ing. Roman Slabej, tel. 0905 567 826
AQUA-VITA, spol. s r.o., Bratislava
3. Dozor
Ing. Juraj Gáborík, tel. 0911 989 926, NDS, a.s., SSÚR
Ing. Ivan
tel. 0903 714697, NDS, a.s., SSÚR
5. Termin vykonania prác : 30.apríl - 28. máj 2016
uzávierky
je uzávierka tunela
6. Práce budú vykonávané pod ochranou
Horelica v smere
vrátane úseku 1/11 A od križovatky Horelica at po
- Žilina odklonená
križovatku 1A s 1/11 B) v rámci ktorej bude doprava v smere
v križovatke 1/l IA s 1/I IB na „ tzv. malý obchvat
cez most
11-208 ceste
1/11 s napojením v Krásne nad Kysucou.
S1ro11a I z J

•
7. Uzávierka s odklonom bude
v zmysle projektu
dopravného
„ Výmena mostnej dilatácie mosta
I IA-OOIC,
", spracovanej
autorizovaným projektantom Ing. Marcelom Tichým, schváleným KDI Zilina pod
KRPZ-ZA-KDI2/J 11-033/2016 zo
26.04.2016 (po konzuhácii s ODi
8.
je povinný
tennln výmenv mostnej dilatácie t.zn. v maximálne
pripustnei miere túto
vo viacsmennej prevádzke. V tennine do 7 dní od
zaháienia udržiavacích prác je stavebník povinnV
harmonogram prác, ktorý bude
túto podmienku skrátenia tenninu uzávierky na minimum. Požiadavka
vychádza z momentálneho stavu dopravnej obslužnosti v regióne
(málo priepustné
križovatky, havarijný stav mostu
11-208... ).
9. Stavebník je spolu so
povinný
úpravu režimu cestnej svetelnej
signalizácie na moste
l-208, ktorý bude
zvýšenej dopravnej
v smere
V
resp. v prípadoch
bude
k tvorbe kolón
v meste
sú povinnl
regulovanie premávky na tomto moste
t.zn.
prostredníctvom náleZite
osôb.
IO. Pri realizácii prác je nutné
príslušné ustanovenia zákona
v znení
zmien a doplnkov, predpisy týkajúce sa
práce a technických zariadení a
o ochranu zdravia osôb oa stavenisku, ochranu životného prostredia a
všeobecné právne normy a predpisy.
11. Investor pri výkone svojej fwtkcie nahradí prípadné škody spôsobené pri výstavbe tretím
osobám, prípadne
uvedenie vecí do pôvodného stavu.
12. K odovzdaniu a prevzatiu udržiavacích prác bude prizvaný aj zástupca tunajšieho úradu.
13. Tento súhlas špeciálneho stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská,
vyjadrenia, súhlasy
iné opatrenia ostatných dotknutých orgánov v zmysle iných
osobitných predpisov (napr. povolenie uzávierky s odklonom dopravy,
dopravného
a pod.) bez ktorých nie je možné
stavebné práce).
lA·OOIC na ceste
Udržiavacie práce riešia výmenu mostného záveru na moste
1/11 v km 414,650 v k.ú.
(pred tunelom Horelica v smere od
z.a
obnovy
jeho technického stavu a prevádzkyschopností s
optimalizácie podmienok plynulosti
a
cestnej premávky. Budú sa
na pozemku v majetkovej
správe NDS, a.s. pod ochranou uzávierky, v rámci ktorej bude doprava v smere Cadca Žilina odklonená v križovatke 1/I IA s 1/118 na „ tzv. malý obchvat
cez most
11·208 ceste 1/11 s napojením v Krásne nad Kysucou.

Za ohlásenie predmetných udržiavacích prác sa

pol. 60a, plsm. c ), bodu
Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona
o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov vyberá správny poplatok vo výške 30,-€ (slovom :
eur), ktorého úhrada bola preukázaná potvrdeniami o evidencii poplatku.

Okr~mý úrad iilino
odlor,e1l~iidoprul)'a po1e111*b komuni\óúil
P:g,lr.ir.~~kó 1613, 01001 !IUl4A

/~

lng. Marián V r a n k a
vedúci odboru
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O h I á s e n i e do s t a n ii:

II Národná
a.s., OZ SSUR Cadca, A.Hlinku 2549,
21 AQUA· VITA, spol. s r.o., Galváního 2A, 821 04 Bratislova
3/KR PZ, KOi Žilina, Kuzmányho 26, 010 75 Žilina
41 OR PZ ODi
Palárikova 977/25, 022 01
51 Mesto
Nám.Slobody l, 022 OJ
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