
M  E  S  T  O        Č  A  D  C  A              
Č.j.: VD4310/2013Gns                                                                             V Čadci dňa  26.09.2013

     Mesto Čadca ako  príslušný  cestný  správny  orgán podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o  
pozemných  komunikáciách v platnom znení (ďalej "cestný zákon")  po dohode s dotknutými 
orgánmi a organizáciami  -  Okresným    dopravným    inšpektorátom Čadca po prešetrení 
žiadosti Severoslovenských vodárni a kanalizácii, a.s., IČO: 36 672 297, Bôrická cesta 1960, 010 
57 Žilina, na zvláštne užívanie miestnej komunikácie a chodníka na ul. A. Hlinku z dôvodu 
výmeny vodovodného potrubia podľa § 7 a 8 cestného zákona vydáva toto 

R O Z H O D N U T I E

o zvláštnom užívaní a úplnej uzávierke miestnej komunikácie  na ul. Ľ. Podjavorinskej 
z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia  

a určuje SEVAKu, a.s. Žilina podmienky pre uvedenie cesty   do pôvodného stavu:

1. Začiatok prác 30.09.2013, ukončenie prác v termíne do 15.11.2013.
2. Úplná uzávierka bude v čase od 08.00 hod. do 13.00 hod.
3. Žiadateľ zabezpečí vyznačenie úplnej uzávierky a v zmysle odsúhlaseného  návrhu 

dočasného dopravného značenia s Okresným dopravným inšpektorátom Čadca.
4. Obchádzková trasa je po ul. Gočárovej, Palárikovej, Májovej, Moyzesovej, Námestie 

slobody, Slovenských dobrovoľníkov a 17. Novembra.
5. Pred začatím stavebných prác zabezpečí žiadateľ vytýčenie inžinierskych sietí. 
6. Konštrukčné vrstvy na spätnú úpravu  cesty ABS 5, OK 12, SD 35.
7. Upravené cestné teleso vrátane chodníka odovzdá žiadateľ zápisnične správcovi cesty /

MK/ do 7 dní  od ukončenia prác. Žiadateľ zodpovedá 36 mesiacov po ukončení prác za 
škody spôsobené zásahom do telesa miestnej komunikácie a chodníka.

8. Nedodržanie podmienok tohto rozhodnutia a obojstranne dohodnutých podmienok  pre 
povolenie zvláštneho užívania je postihnuteľné pokutou do výšky  33 193,50 EUR v 
zmysle § 22a  písmeno a)  cestného zákona. 

9. Konečná povrchová úprava bude zabezpečená v termíne do 30.06.2014. Do času 
prevedenia konečnej povrchovej úpravy je žiadateľ zodpovedný  za udržiavanie cesty 
v schodnom a zjazdnom stave.

10. Za splnenie podmienok tohto rozhodnutia bol určený za žiadateľa p. Varínsky.

Odôvodnenie 

     S prihliadnutím na to, že sa žiadosti účastníka konania vyhovuje v plnom rozsahu, 
odôvodnenie podľa § 47, ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. nie je potrebné.
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Poučenie

     Podľa § 53 a  § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a 
doplnkov možno proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dňa doručenia odvolanie na 
Mesto Čadca. (adresa: Mestský úrad,  Námestie slobody  č. 30, 022 27 Čadca. Toto rozhodnutie 
nie je možné preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky  súdny poriadok v znení 
neskorších zmien a doplnkov,  pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok. 
 

                                                                                       Ing. Milan    G u r a
                                                                                           primátor mesta

Rozhodnutie sa doručuje:

1. SeVaK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Na vedomie:
1. OR PZ SR Okresný dopravný inšpektorát Čadca
2. Mestská polícia Čadca
3. Mestský podnik služieb Čadca

                          

Správny poplatok podľa   pol. č. 82 zákona č. 145/1995 Z.z.  vo výške 150,- eur bol uhradený.

Vybavuje: Ing. F. Gonščák
                  tel: 4302225


