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

č.j. OU-ZA-OCDPK-2019/033608/2/BIL
Stupeň dôvernosti : VJ

v Žiline, dňa 22.07.2019

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 na základe
súhlasných stanovísk dotknutých obcí a preskúmaní žiadosti, ktorú dňa 18.07.2019 pod
č.SSC/4119/2019/6470/23499 podala Slovenská správa ciest IVSC Žilina v y d á v a
povolenie
na čiastočnú uzávierku cesty I/12 v súvislosti s realizáciou stavby „D3 Svrčinovec-Skalité,
Úpravy na ceste I/12“ v zmysle projektu DDZ vypracovaného zodp. projektantom Ing. Martinom
Mlatom (Dopravoprojekt, a.s., Bratislava) v nasledovných úsekoch :
km 0,600-0,650 (objekt SO 104-00 v k.ú. Svrčinovec), km 2,055-2,235 a km 5,095-5,280 (objekty
SO 105-00 a 106-00 v k.ú. Čierne), km,7885-7,930; km 8,215-5,222; km 11,885-11,993; km
12,100-12,200; km 12,185-12,420 a km 13,244-1313 (v k.ú. Skalité).
Druh uzávierky
Dôvod uzávierky
Termín uzávierky
Dĺžka uzávierky
Popis obchádzky

: č i a s t o č n á , počas jednotlivých etáp bude uzavretý vždy jeden jazdný
pruh, prejazdná šírka voľného jazdného pruhu zostane min. 2,75 m
: realizácia jednotlivých stavebných objektov - úprav cestného telesa (oporné
múry, úprava odvodnenia, výmeny vrstiev vozovky, záchytných zariadení
a pod.
: 24. júla – 31. novembra 2019 (termíny uzávierky jednotlivých úsekov
sú zrejmé s priloženého harmonogramu)
: max. 235 m
: Cestná premávka bude počas stavebných úprav usmernená do voľného
jazdného pruhu min. šírky 2,75m prenosným dopravným značením
a dopravnými zariadeniami v prípade potreby bude premávka regulovaná
náležite poučenými osobami (regulovčíkmi); úseky s dĺžkou nad nad 30m
budú regulované cestnou svetelnou signalizáciou, na kratších bude
prednosť v jazde daná prenosným dopravným značením „P10“ resp. „P11“.

Ďalšie podmienky uzávierky:
1. Úseky cesty I/12 sa smie uzavrieť najdlhšie na dobu povolenú týmto povolením. Žiadateľ je
povinný urobiť všetko pre skrátenie doby uzávierky.
2. Uzávierku vyznačí a zabezpečí žiadateľ osadením dopravných značiek a zariadení v zmysle
STN 018 020 a Vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.8/2009 Z. z.
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s projektom dočasného
dopravného značenia „Úpravy na ceste I/12, DDZ objektov SO 104-00 až 112-00“
spracovaného autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Martinom Milatom (Dopravoprojekt,
a.s., Bratislava).
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3. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v zmysle §3 odsek 4
písm. d/ a ods. 7 cestného zákona týmto zároveň určuje použitie dočasných dopravných
značiek a zariadení v zmysle projektu odsúhlaseného OR PZ ODI v Čadci č. ORPZ-CAODI-46-063/2019 zo 04.07.2019.
4. Žiadateľ sú spolu so zhotoviteľom (vzhľadom k požadovanému termínu, ktorý zasahuje do
obdobia zimnej služby) rešpektovať potreby výkonu zimnej údržby v zmysle požiadaviek
subjektu, ktorý túto údržbu vykonáva, t.zn. že možnosť realizácie stavebných prác v zimnom
období je nutné konzultovať s vykonávateľom zimnej údržby (Správa ciest ŽSK) !
5. Zhotoviteľ je rovnako povinný koordinovať termíny uzávierok na ceste I/12 s plánovanými
uzávierkami tunelov na priľahlom úseku D3 (nakoľko cesta I/12 slúži ako obchádzková trasa).
6. V prípade potreby je zhotoviteľ povinný zabezpečiť reguláciu cestnej premávky náležite
poučenými a vystrojenými osobami (regulovčíkmi).
7. Žiadateľ je povinný rešpektovať ďalšie spresňujúce alebo doplňujúce pokyny ODI OR PZ
v Čadci.
8. Existujúce dopravné značenie, ktoré je v rozpore s dočasným dopravným značením bude
zakryté a po skončení prác uvedené do pôvodného stavu.
9. Žiadateľ po skončení prác pod ochranou uzávierky zabezpečí odstránenie dočasného
dopravného značenia a zariadení, čo oznámi ODI OR PZ v Čadci a povoľovaciemu orgánu.
10. Za organizáciu prác vykonaných na ceste I/12 pod ochranou uzávierky, ako aj osadenie
dočasného dopravného značenia zodpovedá:
- za investora: Ing.Ján Konštiak, NDS, a.s., tel. 0911 778 140,
- za zhotoviteľa: Ing. Martin Ronec, Váhostav-SK, a.s., Žilina, tel. 0903 416 521,
- za správcu cesty : Ing. Róbert Puchoň, SSC IVSC Žilina , tel. 0903 892 152.
11. Žiadateľ zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú z dôvodu zvýšenej premávky alebo na
nehnuteľnom majetku tretích osôb.
12. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť,
ak si to vyžiada všeobecný záujem.
13. 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.
14. Toto povolenie nenahrádza iné povolenia podľa všeobecne platných právnych noriem.
15. 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 tohto povolenia sa správny poplatok nevyberá, nakoľko je žiadateľ od ich
platenie oslobodený.
Podľa §7 ods. 6 cestného zákona sa na rozhodovanie o uzávierkach a obchádzkach
nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
Povolenie sa doručuje :
SSC IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
Váhostav-SK, Hlinská 40, 011 18 Žilina
NDS, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Na vedomie:
Obec Čierne, Skalité
OR PZ ODI Čadca
KR HaZZ Žilina – mailom
KS IZS Žilina - mailom
NCVD OS SR – mailom
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Ing. Marián Vranka
vedúci odboru
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