
M  E  S  T  O     Č  A  D  C  A 
Mestský úrad v Čadci 

1. oddelenie výstavby, územného plánovania, stavebného poriadku a dopravy 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Č. j.: VD/21089/2964/2020/Gr                                                                   V Čadci dňa 10.06.2020 

Mesto Čadca ako  vecne a miestne príslušný  správny  orgán vo veciach miestnych 
komunikácií 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,  na základe záväzného stanoviska ORPZ ODI v Čadci  zo dňa 
dňa 26.05.2020 č. ORPZ-CA-ODI-17-045/2020 a žiadosti PORR s.r.o., Mlynské Nivy 49, Bratislava 
zo dňa 10.06.2020  vydáva 

p o v o l e n i e 

na úplnú uzávierku MK Bukov  

Zhotoviteľ stavby:                 PORR s.r.o., 36 667 102, Mlynské Nivy 49, Bratislava 
Druh uzávierky:  úplná 
Dôvod uzávierky: realizácia SO 122-00 Miestna komunikácia U Špindli – Bukov, vetva B 

a D stavby„Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec 
Termín uzávierky: 22.6.2020 – 22.08.2020  

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. Uzávierka bude vyznačená a zabezpečená dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami 

v súlade so zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 
8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, STN 
018 020 (Dopravné značky na pozemných komunikáciách) a v súlade  s projektovou 
dokumentáciou DDZ pre SO 122-00, vetva B a D stavby „D3 Čadca Bukov- Svrčinovec“ 
spracovanou Hakom, s.r.o., Ing. Petrom Mišankom v 05/2020.  

4. DDZ pre SO 122-00, vetva B a D bolo určené Mestom Čadca listom VD/19408/2903/2020/
Gr dňa 08.05.2020. 

5. Zhotoviteľ dodrží v plnom rozsahu podmienky určené v stanovisku  OR PZ SR ODI Čadca 
zo dňa dňa 26.05.2020 pod č. ORPZ-CA-ODI-17-045/2020. 

6. Žiadateľ je povinný pred začatím uzávierky informovať všetky zložky záchranného systému, 
t.j. policajné vozidlá, záchrannú zdravotnú službu a hasičský záchranný zbor a umožniť 
v prípade potreby prejazd záchranných zložiek cez uzatvorený úsek.      

7. Žiadateľ zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú z dôvodu uzávierky na nehnuteľnom 
majetku tretích osôb. 
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8. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, 
ak si to vyžiada všeobecný záujem.   

9. Za splnenie podmienok tohto rozhodnutia bol určený za žiadateľa  p. Marián Dubeň č. tel. 
0902 911 819733.  

     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. PORR s.r.o., 36 667 102, Mlynské Nivy 49, Bratislava  

Na vedomie: 
2. Združenie D3 Čadca, Bukov, Podzávoz 302, 022 01 Čadca 
3. OR PZ SR, Okresný dopravný inšpektorát Čadca, Palárikova 977/25, 022 01 Čadca 
4. Mestský podnik služieb Čadca, Podzávoz 284, 022 80 Čadca 
5. Mestská polícia Čadca, Slovenských Dobrovoľníkov 985, 022 01 Čadca 

Vybavuje: Ing. E. Grambličková 
 tel. 041/430 22 25 

Za vydanie povolenia bol uhradený správny poplatok podľa položky 83 písm. e) Sadzobníka tvoriaceho 
prílohu zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 70,00 €
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