odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

č.j. OU-ZA-OCDPK-2020/031875/2/BIL
Stupeň dôvernosti : VJ

v Žiline, dňa 13. 07. 2020

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný orgán
štátnej správy podľa ustanovení §2 ods.3 a §9 ods.3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako vecne a miestne príslušný cestný
správny orgán podľa ustanovení §3 ods. 4 písm. a) zákona č.135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením §7 citovaného
zákona a §10 vyhlášky č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, po dohode s Okresným
riaditeľstvom policajného zboru, Okresným dopravným inšpektorátom v Čadci a po preskúmaní
žiadosti, ktorú dňa 09.07.2020 podala spoločnosti DPP Žilina, s.r.o., Kominárska 2,4, 831 04
Bratislava v y d á v a
povolenie
na čiastočnú uzávierku cesty I/11 v súvislosti s realizáciou prieskumných vrtov na ceste I/11
v staničení cca km 418,000-418,500 v rámci doplnkového IG prieskumu stavby „D3 Oščadnica –
Čadca, Bukov, 2. polprofil“ .
Druh uzávierky

: č i a s t o č n á , v prvých 2 etapách bude uzavretý bude vždy jeden jazdný
pruh, prejazdná šírka voľného jazdného pruhu zostane min. 3,50 m; 3.etapa
predstavuje len obmedzenie premávky v jazdnom pruhu,

Dôvod uzávierky
Termín uzávierky

: realizácia prieskumných vrtov v okrajovej časti vozovky
: 20. júla – 21. augusta 2020 (1.etapa v trvaní max. dvoch dní, 2.etapa
max. 4 dni, 3.etapa v trvaní max. 1 deň)
: max. 50m (1. etapa – realizácia 2 vrtov vo vozovke v km cca 418,000)
max. 115m (2. etapa – realizácia 4 vrtov vo vozovke v km cca 418,300)

Dĺžka uzávierky
Popis obchádzky

: Cestná premávka bude počas realizácie vrtov usmernená do voľného
jazdného pruhu min. šírky 3,50m s riadením cestnej premávky cestnou
svetelnou signalizáciou, v prípade tvorby kolón zabezpečí zhotoviteľ
reguláciu náležite ustrojenými a poučenými osobami

Ďalšie podmienky uzávierky:
1. Úsek cesty I/11 sa smie uzavrieť najdlhšie na dobu povolenú týmto povolením. Žiadateľ je
povinný urobiť všetko pre skrátenie doby uzávierky. Zahájenie jednotlivých etáp vrátane ich
ukončenia nahlási zhotoviteľ povoľujúcemu orgánu ako aj ODI Čadca.
2. Uzávierku vyznačí a zabezpečí žiadateľ osadením dopravných značiek a zariadení v zmysle
STN 018 020 a Vyhlášky MV SR č. 30/2020Z. z. o dopravnom značení v súlade s projektom
dočasného dopravného značenia „DDZ pre realizáciu vrtov IGP diaľnice D3 Oščadnica–Čadca
Bukov, 2. polprofil“ spracovaného autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Radovanom
Červienkom (Dopravoprojekt, a.s., Bratislava).
3. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v zmysle §3 odsek 4
písm. d/ a ods. 7 cestného zákona týmto určuje použitie dočasných dopravných značiek a
zariadení v zmysle projektu odsúhlaseného OR PZ ODI v Čadci č. ORPZ-CA-ODI-1760/2020 z 29.06.2020.
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4. V prípade potreby je zhotoviteľ povinný zabezpečiť reguláciu cestnej premávky náležite
poučenými a vystrojenými osobami (regulovčíkmi).
5. Žiadateľ je povinný rešpektovať ďalšie spresňujúce alebo doplňujúce pokyny ODI OR PZ
v Čadci.
6. Existujúce dopravné značenie, ktoré je v rozpore s dočasným dopravným značením bude
zakryté a po skončení prác uvedené do pôvodného stavu.
7. Žiadateľ po skončení prác pod ochranou uzávierky zabezpečí odstránenie dočasného
dopravného značenia a zariadení, čo oznámi ODI OR PZ v Čadci a povoľovaciemu orgánu.
8. Za organizáciu prác vykonaných na ceste I/11 pod ochranou uzávierky, ako aj osadenie
dočasného dopravného značenia zodpovedá:
- Mgr. Milan Šamaj, DPP Žilina, s.r.o., pracovisko Žilina, č. tel. 0917 112 595.
9. Vrty budú realizované postupne po etapách vo vyššie uvedených staničeniach a v termínoch
vopred upresnených a nahlásených povoľujúcemu orgánu a ODI Čadca.
10. Žiadateľ zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú z dôvodu zvýšenej premávky alebo na
nehnuteľnom majetku tretích osôb.
11. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť,
ak si to vyžiada všeobecný záujem.
12. Žiadateľ je povinný pred začatím uzávierky informovať všetky zložky záchranného systému, t.j.
policajné vozidlá, záchranná zdravotná služba a hasičský záchranný zbor. Užívateľov cesty I/12
bude žiadateľ informovať prostredníctvom celoštátnych a regionálnych masovokomunikačných
prostriedkov.
13. Toto povolenie nenahrádza iné povolenia podľa všeobecne platných právnych noriem.
14. V prípade, že uzávierka nebude realizovaná v povolenom termíne, alebo bude ukončená pred
termínom uzávierky, žiadateľ je povinný túto skutočnosť oznámiť tunajšiemu orgánu a všetkým
dotknutým orgánom a organizáciám.
Za vydanie povolenia bol podľa položky 83 písm. c) sadzobníka, tvoriaceho prílohu zákona č.
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa vyberá správny poplatok vo
výške 170,-€ (slovom: stosedemdesiat eur), ktorého úhrada bola realizovaná prostredníctvom ekiosku Slovenskej pošty.
Podľa §7 ods. 6 cestného zákona sa na rozhodovanie o uzávierkach a obchádzkach
nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
Povolenie sa doručuje :
1. DPP Žilina, s.r.o., Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
2. SSC IVSC Žilina, M.Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
Na vedomie:
1. NDS, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 08 Bratislava
2. OR PZ SR ODI Čadca
3. Mesto Čadca
4. Obec Oščadnica
5. KOS zdravotnej záchrannej služby, J. Kráľa 4, 010 40 Žilina –mailom
6. KR HaZZ Žilina, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina - mailom

Ing. Marián Vranka
vedúci odboru
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