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Vec
Povolenie na úplnú uzávierku cesty I/11 v km 411,860 - 412,170 a mosta č. 11-204 v k. ú. Čadca

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný správny orgán podľa § 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 ustanoveniami § 7 cestného
zákona a ustanoveniami § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, na základe záväzného
stanoviska Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline, Krajský dopravný inšpektorát (ďalej len „KR PZ, KDI
Žilina“), Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Čadci, Okresný dopravný inšpektorát (ďalej len „OR PZ, ODI
Čadca“), stanoviska majetkového správcu pozemnej komunikácie - Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a
správa ciest Žilina a po preskúmaní žiadosti, ktorú dňa 28. 07. 2020 podalo Združenie D3 Čadca, Bukov, zastúpená
STRABAG s. r. o., Podzávoz 302, 022 01 Čadca v y d á v a

povolenie

na úplnú uzávierku cesty I/11 v km 411,860 – 412,170 a mosta č. 11-204 z dôvodu realizácie stavby „Diaľnica D3
Čadca, Bukov – Svrčinovec; SO 806 00 Dočasná obchádzka a SO 219 00 Dočasné premostenie“

Druh uzávierky : úplná

Dĺžka uzávierky : 300 m
Dôvod uzávierky : realizácia stavby „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec; SO 806 00 Dočasná obchádzka a
SO 219 00 Dočasné premostenie“

Termín uzávierky : 01. 08. 2020 – 30. 09. 2021

Popis obchádzky : Obchádzka bude vedená obojsmerne cez dočasnú obchádzkovú trasu s dočasným premostením
vedľa existujúceho mostného objektu.

Ďalšie podmienky uzávierky:
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1. Zhotoviteľ stavby zabezpečí prevádzkyschopnosť uzatvoreného úseku cesty I/11 a mosta č. 11-204 minimálne
7 dní po odklone premávky na obchádzkovú trasu a až po tomto čase, ak nebudú žiadne pripomienky príslušných
orgánov, pristúpi k prácam na odstránenie mosta č. 11-204.
2. Vzhľadom na výškové pomery obchádzkovej trasy v smere Čadca – Svrčinovec (cca 9 %) a z dôvodu zjazdnosti
tejto trasy počas zimného obdobia sa úplná uzávierka povoľuje za predpokladu, že stavba „Diaľnica D3 Čadca,
Bukov – Svrčinovec“ bude minimálne v polovičnom profile sprevádzkovaná do polovice decembra 2020.
3. Cesta I/11 sa smie uzavrieť najdlhšie na dobu určenú v tomto povolení. Žiadateľ je povinný urobiť všetko pre
skrátenie doby úplnej uzávierky.
4. Uzávierku vyznačí a zabezpečí žiadateľ osadením dopravných značiek a zariadení v zmysle STN 018 020 a
Vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v súlade s projektom prenosného dopravného značenia
schváleného KR PZ, KDI Žilina dňa 27. 02. 2020 a určeného Okresným úradom Žilina, odborom cestnej dopravy a
pozemných komunikácií listom č. OU-ZA-OCDPK-2020/013053/3/BIL zo dňa 27. 03. 2020.
5. Žiadateľ je povinný rešpektovať ďalšie spresňujúce alebo doplňujúce pokyny KR PZ, KDI Žilina a OR PZ, ODI
Čadca.
6. Existujúce dopravné značenie, ktoré je v rozpore s prenosným dopravným značením, bude zakryté a po skončení
prác uvedené do pôvodného stavu.
7. Pri prejazde ťažkej stavebnej techniky bude regulácia cestnej premávky a zastavovanie vozidiel na ceste I/11 v
predmetnom úseku zabezpečená zhotoviteľom, a to spôsobilými a náležite vystrojenými osobami (min. 2 osoby).
8. Žiadateľ po skončení prác pod ochranou uzávierky zabezpečí odstránenie prenosných dopravných značiek a
zariadení, čo oznámi KR PZ, KDI Žilina a povoľovaciemu orgánu.
9. Žiadateľ je povinný pripraviť obchádzkovú trasu počas úplnej uzávierky v zodpovedajúcom technickom stave
z dôvodu zabezpečenia bezpečnej a plynulej cestnej premávky, ako aj údržbu obchádzkovej trasy počas úplnej
uzávierky. Náklady na potrebnú údržbu obchádzkovej trasy počas obchádzky, ako aj na jej prípadné uvedenie
do pôvodného stavu po skončení obchádzky uhrádza ten, kto požiadal o uzávierku alebo o obchádzku. Žiadateľ
zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú z dôvodu zvýšenej premávky na obchádzkovej trase, a to na vozovke,
cestnom telese a príslušenstve obchádzkovej komunikácie alebo na nehnuteľnom majetku tretích osôb.
10. Náhradná obchádzková trasa určená pre záchranné zložky (mapa doložená v spise) bola všetkými zložkami
záchranného systému akceptovaná a odsúhlasená bez pripomienok.
11. Žiadateľ je povinný pred začatím uzávierky informovať všetky zložky záchranného systému, t. j. policajné
zbory, záchrannú zdravotnú službu a hasičský záchranný zbor. Taktiež je povinný informovať širokú verejnosť v
dostatočnom predstihu prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov.
12. Žiadateľ dodrží v plnom rozsahu podmienky uvedené v stanoviskách:
• KR PZ, KDI Žilina č. KRPZ-ZA-KDI2-102-037/2020 zo dňa 27. 07. 2020,
• OR PZ, ODI Čadca č. ORPZ-CA-ODI-46-089/2020 zo dňa 23. 07. 2020,
• SSC, IVSC Žilina č. SSC/4247/2020/6470/22719 zo dňa 20. 07. 2020.
13. Za organizáciu prác vykonaných na ceste I/11 pod ochranou uzávierky, dodržanie podmienok tohto povolenia,
ako aj osadenie dočasného dopravného značenia zodpovedá:
• za žiadateľa: Ing. Miloslav Šimunský, tel. č. 0948 606 733,
• za zhotoviteľa: Ing. Jozef Rambala, tel. č. 0902 978 239.
14. V prípade nedodržania termínu uzávierky, resp. povoľujúcich podmienok budú voči žiadateľovi vyvodené
dôsledky podľa § 22a cestného zákona.
15. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada
všeobecný záujem.
16. Ak sa má uzávierka časovo alebo miestne rozšíriť, je nutné podať novú žiadosť o vydanie nového povolenia
na tunajší cestný správny orgán.
17. 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.

Toto povolenie nenahrádza iné povolenia podľa všeobecne platných právnych noriem.

Podľa § 7 ods. 6 cestného zákona sa na rozhodovanie o uzávierkach a obchádzkach nevzťahujú všeobecné predpisy
o správnom konaní.
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Za vydanie povolenia bol vybratý správny poplatok podľa položky 83 písm. c) Sadzobníka tvoriaceho prílohu zákona
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov správny poplatok vo výške 170 € (slovom:
jednostosedemdesiat eur), zaplatený e-kolkom v platobnom termináli.

Na vedomie
Slovenská správa ciest, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina 1
Mesto Čadca, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca, 022 01 Čadca 1

Ing. Marián Vranka
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky


