
OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA 
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Predmestská č. 1613. 010 01 Žilina 
___________________________________________________________________________ !

Zápisnica  
z prerokovania a definovania nevyhnutných požiadaviek so skúšobnou prevádzkou 

svetelnej križovatky – „Stavba I/11-D3 – križovatka, svetelná signalizácia“, konaného 
dňa 19.11.2014 

!
Prítomní: v zmysle prezenčnej listiny - prezenčná listina v prílohe č. 1 
Miesto: kancelária vedúceho OCDPK, Predmestská 1613, 011 95  Žilina, !

Stavba bola rozhodnutím Okresného úradu Žilina, odboru cestnej dopravy 
a pozemných komunikáci í (ďalej len „OÚ ZA, OCDPK“) č . s . OU-
OCDPK-2014/025723/4/BIL v zmysle § 84 stavebného zákona daná do dočasného 
užívania na skúšobnú prevádzku 60 dní. Podmienky užívania boli stanovené v bodoch 1. 
– 4. citovaného rozhodnutia. Nakoľko sa neplnila podmienka uvedená v bode 2. 
a uvedená svetelná križovatka bola v úplnej prevádzke 3x max. doba trvania cca 3 hod. 
nedovoľovala objektívne vyhodnotenie, bola na podnet OU ZA,OCDPK zvolaná porada. 

Po zhodnotení kritického stavu na uvedenej PK a definovaní pripomienok sa 
prítomní zhodli na týchto podmienkach : !
1. Projektant ALAM s.r.o. definoval najkratšiu prípustnú, minimálnu dobu 

prevádzky svetelnej križovatky pre objektívne vyhodnotenie (min. 3 dni, a čas min. 
2 hod.) 

2. Do prevádzky sa uvedú pripravené min. 3 signalizačné plány. 
3. Zo skúšobnej prevádzky boli vylúčené kritické dni (PO, PIA) 
4. Skúšobná prevádzka sa zrealizuje v 48. týždni a  začne 25.11.2014 o 6:00 hod. do 

doby kritickej únosnosti (zachovanie plynulosti a bezpečnosti) na uvedenej PK, 
ktorú zhodnotí ODI PZ Čadca (min. 2 hod.) spolu s ALAM s.r.o. 

5. Následné 2 skúšky (čas a dobu) si skoordinujú pracovníci ALAM s.r.o. a ODI PZ 
Čadca. 

6. SSC – IVSC Žilina zabezpečí informovanosť motoristickej verejnosti 
v celoštátnych médiách o skúšobnej prevádzke svetelnej križovatky. 

7. Mesto Čadca zabezpečí informovanosť verejnosti cestou svojich masmediálnych 
prostriedkov. 

8. Dotknute orgány a mesto Čadca pripravia a zašlú písomne vyhodnotenie 
prevádzky svetelnej križovatky s odporučeniami v priebehu 49. týždňa. 

9. Konečné zhodnotenie sa uskutoční dňa 09.12.2014  10:00 hod. na OU ZA, OCDPK 
za účasti KDI PZ Žilina, ODI PZ Čadca, SSC – IVSC Žilina, NDS Čadca. !!

V Žiline dňa 19.11.2014 
Zapísal: Ing. Marián Vranka   
   ved. OÚ Žilina, OCDPK 


