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Č.j. : OU-ZA-OCDPK-2019/022771/2/BIL               v Žiline  dňa 16.05.2019 

Stupeň dôvernosti: VJ 
 

 

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako vecne a miestne 

príslušný cestný správny orgán podľa ustanovení §3 ods.4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, po preskúmaní žiadosti spoločnosti 

Združenie D3 Čadca, Bukov, zastúpená Strabag, s.r.o., Podzávoz 302, 022 01 Čadca o vydanie 

rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie (cesty I/11 v km 411,770 v Čadci) z dôvodu 

umiestnenia mechanizmov na ceste I/11 počas budovania mostného objektu D205-00  v rámci stavby D3 

Čadca, Bukov - Svrčinovec, vydáva podľa §46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov 

 

r o z h o d n u t i e  

n a  z v l á š t n e  u ž í v a n i e  p o z e m n e j  k o m u n i k á c i e .  

 
Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v zmysle §8 zákona 

č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a §11 ods.1 

vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon a na základe súhlasných stanovísk 

majetkového správcu dotknutej pozemnej komunikácie Slovenskej správy ciest, Investičnej výstavby 

a správy ciest Žilina ako aj KR PZ KDI Žilina 

 

p o v o ľ u j e  

 
zvláštne užívanie pozemnej komunikácie – cesty I/11 v km 411,770 v k.ú. Čadca z dôvodu manipulácie 

mechanizmami na ceste I/11 počas budovania mostného objektu D 205-00 stavby D3 Čadca, Bukov - 

Svrčinovec bez zásahu do cestného telesa (umiestnenie mechanizmov na ceste počas prác) pod ochranou 

úplnej uzávierky (ide o krátkodobé opakované uzávierky na dobu max 15min. zabezpečenú regulovčíkmi 

zhotoviteľa resp. príslušníkmi PZ) za dodržania nasledovných podmienok: 

 

1. Zvláštne užívanie cesty I/11 bude spočívať v krátkodobej manipulácii stavebných mechanizmov 

(vežový žeriav) nad pozemnou komunikáciou pre potreby demontáže 15 ks I-nosníkov                            

(I 750 o dĺžke 18,0 m) z podperných skruží budovaného mostu D 205-00  kedy bude úsek cesty 

I/11 v nevyhnutnej dĺžke (tzn. pod budovaným mostným objektom) opakovane krátkodobo 

uzatváraný z dôvodov zaistenia bezpečnosti cestnej premávky. 

2. Termín :  18. mája 2019 (sobota) v čase od 15.00hod. do 24.00 hod.  

3. Krátkodobé opakované (max. 15 minútové) úplné uzávierky cestnej premávky budú zabezpečené 

náležite poučenými a vystrojenými osobami zhotoviteľa pod neustálym dohľadom  príslušníkov 

policajného zboru (v zmysle ustanovení §-u 7 cestného zákona preto cestný správny orgán od  

vydania povolenia upustil). 

4. Žiadateľ je povinný rešpektovať ďalšie spresňujúce alebo doplňujúce pokyny KDI Žilina. 

Existujúce dopravné značenie, ktoré je v rozpore s dočasným dopravným značením bude zakryté 

a po skončení prác uvedené do pôvodného stavu.  

5. Žiadateľ je povinný počas trvania uzávierky resp. zvláštneho užívania rešpektovať podmienky 

uvedené v stanovisku KR PZ KDI v Žiline č. KRPZ-ZA-KDI2-211-005/2019 zo 07.05.2019  

v plnom rozsahu vrátane povoľujúceho orgánu. 

6. Za dodržanie podmienok  tohto rozhodnutia je zodpovedný :  

- Ing. Miloslav Šimunský, Združenie D3 Čadca, Bukov,  č. tel. 0948 606 733, 

- p. Ivan Dvornický, STRABAG, s.r.o., Bratislava, tel. 0911 565 079. 

 

 

 

 

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 
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7. Investor stavby je zaviazaný na vlastné náklady zabezpečiť odstránenie všetkých závad, ktoré 

vzniknú v dôsledku vykonaných prác na cestnom telese cesty I/11. 

8. Žiadateľ je povinný na výzvu majetkového správcu komunikácie v prípade mimoriadnych udalostí 

a iných nepredvídateľných okolností ukončiť realizáciu prác na ceste I/11  a obnoviť ich až po 

súhlase správcu dotknutej komunikácie. 

9. Pri nedodržaní stanovených podmienok uplatní Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií voči žiadateľovi sankčný postih v zmysle §22a zákona č.135/1961 Zb. 

o pozemných komunikáciách v úplnom znení neskorších predpisov. 

10. Cestný správny orgán si vyhradzuje právo toto rozhodnutie kedykoľvek zmeniť a doplniť, ak si to 

vyžiada všeobecný záujem. 

 

Toto povolenie nenahrádza  iné povolenia podľa všeobecne platných právnych noriem (napr. určenie 

dočasného dopravného značenia, povolenie na čiastočnú uzávierku...). 

 

Za vydanie rozhodnutia bol vybratý správny poplatok podľa položky 82 písm. b) Sadzobníka 

tvoriaceho prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo 

výške  120,-€ (slovom : stodvadsať eur) prostredníctvom platobného terminálu.  

 
 

ODÔVODNENIE 

 

 Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií  preskúmal predloženú 

žiadosť spoločnosti Združenie D3 Čadca, Bukov, zastúpená Strabag, s.r.o., Podzávoz 302, 022 01 Čadca 

o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie (cesty I/11 v km 411,770 v Čadci) 

z dôvodu manipulácie mechanizmami na ceste I/11 počas budovania mostného objektu D 205-00 stavby 

D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec bez zásahu do cestného telesa a na jeho základe rozhodol tak, ako je 

uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

 

POUČENIE 

 

V zmysle ustanovenia §53 a §54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho 

doručenia na Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Podľa §47 ods. 4 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov je toto 

rozhodnutie preskúmateľné súdom. 
 

Rozhodnutie dostanú:  

1. Združenie D3 Čadca, Bukov, zastúpená Strabag, s.r.o., Podzávoz 302, 022 01 Čadca 

2. SSC IVSC Žilina, M.Rázusa 104/A, 010 01 Žilina 

Na vedomie: 

1. NDS, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 08 Bratislava 

2. KR PZ SR KDI Žilina 

3. Mesto Čadca 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Ing. Marián  Vranka  

          vedúci odboru 
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