
M  E  S  T  O         Č  A  D  C  A               
Č.j.: VD4171/2016Gns.                                                                        V Čadci dňa  30.06.2016 

     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  -  
Okresným    dopravným    inšpektorátom Čadca po prešetrení žiadosti FIRESTA – Fišer, 
rekonstrukce, stavby, a.s. V Záhradkách 17, 811 02  Bratislava zo dňa 29.06.2016  vydáva 

p o v o l e n i e 

na úplnú uzávierku MK U Ševca od uhoľných skladov po križovatku s MK na 
Drahošanku. 

Žiadateľ a investor: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s. V Záhradkách 17, 
811 02  Bratislava 

Zhotoviteľ stavby: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s. V Záhradkách 17, 
811 02  Bratislava 

Druh uzávierky:   úplná 

Obchádzková trasa:              z Drahošanky po MK do Bukova a okolo TESCA na cestu I/11 

Dôvod uzávierky: asfaltovanie obchádzkovej trasy stavby rekonštrukcie mosta č. 
208 

Termín uzávierky: 03.7.2016 – 04.07.2016   

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. 
3. Uzávierku vyznačí a zabezpečí žiadateľ osadením dopravných značiek odsúhlasených 

OR PZ SR Okresným dopravným inšpektorátom. 



4. Žiadateľ je povinný umožniť v prípade potreby prejazd záchranných zložiek cez 
uzatvorený úsek. 

- 2 - 
        

5. Nedodržanie podmienok tohto rozhodnutia a obojstranne dohodnutých podmienok  
pre povolenie uzávierky účelovej komunikácie je postihnuteľné pokutou do výšky 
33 193,50 eura v  zmysle § 22a  pís. a/  cestného zákona.  

6. Za splnenie podmienok tohto rozhodnutia bol určený za žiadateľa  p. Palárik.  
     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.  FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s. V Záhradkách 17, 811 02  Bratislava 
2.  Mestská polícia 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


