odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Číslo spisu: OU-ZA-OCDPK-2020/041043/3/BIL
Stupeň dôvernosti :VJ

v Žiline dňa: 29. 09. 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, na základe záväzného stanoviska Krajského riaditeľstva
policajného zboru v Žiline, Krajského dopravného inšpektorátu a súhlasného stanoviska Slovenskej
správy ciest, IVSC Žilina list č. SSC/7819/2020/6470/30308 zo dňa 25.09.2020 a po preskúmaní
žiadosti, ktorú dňa 22.09.2020 (doplnenú 23.09.2020) podali Železnice SR, OR Žilina, SMSÚ ŽTS TO
Žilina, Hviezdoslavova 7, 010 01 Žilina v y d á v a
povolenie
na čiastočnú uzávierku cesty I/11 v km cca 413,050 (v mieste železničného priecestia na trati ČadcaMakov, žkm 0,472).
Druh uzávierky
Dĺžka uzávierky
Dôvod uzávierky
Termín uzávierky

Popis obchádzky

:
:
:
:

čiastočná
20 m
oprava železničného priecestia na trati Čadca - Makov
03.10.2020 (sobota od 08,00h) - 04.10.2020 (nedeľa do 08,00h) - I. etapa
- smer Svrčinovec – Žilina
04.10.2020 (nedeľa od 08,00h) - 05.10.2020 (pondelok do 08,00h) - II. etapa
- smer Žilina - Svrčinovec
: nie je potrebná – cestná premávka bude prostredníctvom prenosných
dopravných značiek a dopravných zariadení zachovaná v dvoch zúžených
jazdných pruhoch, každý jazdný pruh bude o min. šírke 3,0 m, v prípade
nutnosti bude regulácia cestnej premávky zabezpečená náležite poučenými
a vystrojenými 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.
2. Uzávierka bude vyznačená a zabezpečená dopravnými značkami a zariadeniami v zmysle STN 018
020 a Vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v súlade s projektom organizácie
dopravy „Čadca – čiastočná uzávierka železničného priecestia, žkm 0,472 cesty I/11 Žilina-ČadcaSvrčinovec (ckm 413,050), Projekt organizácie dopravy, Situácia prenosného dočasného zvislého
a vodorovného dopravného značenia“ z 06/2017, č. zák. P0035/17, vypracovaného spoločnosťou
HAKOM s. r. o. Martin, Ing. Peter Mišanko, autorizovaný stavebný inžinier. Predmetný projekt
organizácie dopravy použitý v rámci povolenia uzávierky tohto priecestia v roku 2019 (pod č. OUZA-OCDPK-2019/038372/2/SUB z 27.08.2019) v rámci ktorého Okresný úrad Žilina, odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií v zmysle § 3 ods. 4 písm. d) a ods. 7 cestného zákona zároveň
určil použitie prenosného dopravného značenia a dopravného zariadenia v zmysle uvedeného
projektu (odsúhlasil KR PZ, KDI Žilina listom č. KRPZ-ZA-KDI2-102-049/2020 zo dňa 11.09.2020).
Dopravné značenie a zariadenia zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady.
3. Po osadení DDZ požiada zhotoviteľ (resp. ním poverená osoba zodpovedná za umiestnenie DDZ)
o ich schválenie zástupcom OR PZ ODI Čadca a vypracuje o tom samostatný zápis, resp. zápis do
stavebného denníka.
4. Žiadateľ je povinný rešpektovať podmienky uvedené v stanoviskách č. KRPZ-ZA-KDI2-102-049/2020
zo dňa 11.09.2020, Slovenskej správy ciest, IVSC Žilina list č. SSC/7819/2020/6470/30308 zo dňa
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5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

25.09.2020 SAD Žilina, a.s. zo 17.09.2020, ako aj Mesta Čadca č.VD/37938/4175/2020/Gr
z 24.09.2020.
V prípade potreby je zhotoviteľ povinný zabezpečiť reguláciu cestnej premávky dostatočným počtom
náležite poučených a vystrojených osôb. Žiadateľ je povinný rešpektovať ďalšie spresňujúce alebo
doplňujúce pokyny cestného správneho orgánu a KDI Žilina resp. ODI v Čadci.
Existujúce dopravné značenie, ktoré je v rozpore s dočasným dopravným značením bude zakryté
a po skončení prác uvedené do pôvodného stavu.
Žiadateľ po skončení prác pod ochranou uzávierky zabezpečí odstránenie dočasného dopravného
značenia a zariadení, čo oznámi KDI KR PZ v Žiline a povoľovaciemu orgánu.
Za organizáciu prác vykonaných na ceste I/11 pod ochranou uzávierky, ako aj osadenie dočasného
dopravného značenia zodpovedá:
p. Štefan Janák, ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Žilina, pracovisko Čadca, ul.Staničná, 022 01 Čadca
tel. 0903 451 263
Žiadateľ zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú z dôvodu zvýšenej premávky na nehnuteľnom
majetku tretích osôb.
Žiadateľ je povinný pred začatím uzávierky informovať všetky zložky záchranného systému, t.j.
policajné vozidlá, záchrannú zdravotnú službu a hasičský záchranný zbor. Užívateľov cesty I/11 bude
žiadateľ v súčinnosti s prevádzkovateľmi hromadnej dopravy osôb v dostatočnom časovom predstihu
informovať o.i. aj prostredníctvom celoštátnych a regionálnych masovokomunikačných prostriedkov.
V prípade nedodržania termínu uzávierky, resp. povoľujúcich podmienok budú voči žiadateľovi
vyvodené dôsledky podľa § 22a cestného zákona.
Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to
vyžiada všeobecný záujem.
Ak sa má uzávierka časovo alebo miestne rozšíriť, je nutné podať novú žiadosť o vydanie nového
povolenia na tunajší cestný správny orgán.
Toto povolenie nenahrádza iné povolenia podľa všeobecne platných právnych noriem.
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.

Dôvodom je oprava železničného priecestia na ceste I/11 v km 413,050. Ide o plánovanú opravu,
práce sa budú sa uskutočňovať výlučne na pozemku v majetkovej správe správcu železničnej trate.
Podľa §7 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov sa na rozhodovanie o uzávierkach a obchádzkach nevzťahujú všeobecné predpisy
o správnom konaní. Za vydanie tohto povolenia bol uhradený správny poplatok vo výške 170,-€ (slovom :
jednostosedemdesiat eur).
Doručuje sa:
Železnice SR OR Žilina
SSC IVSC Žilina
Na vedomie :
KR PZ KDI Žilina
Mesto Čadca
KOS zdravotnej záchrannej služby - mailom
KR HaZZ Žilina – mailom
KS IZS – mailom
SSC, odbor cestnej databanky – mailom
ÚNMS SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava – notifikácia mailom

Ing. Marián Vranka
vedúci odboru
OU-ZA-OCDPK-2020/041043/2/BIL
Telefón
+421-41/71335846

Fax
+421-41/7335849

Strana 2 z 2
E-mail
Jan.bilik2@minv.sk
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www.minv.sk
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