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Číslo spisu: OU-ZA-OCDPK-2022/023316/2/BIL                                               v Žiline dňa: 19. 04. 2022    

Stupeň dôvernosti : VJ 

 

 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 Krajským riaditeľstvom policajného zboru 

v Žiline, Krajský dopravný inšpektorát a po preskúmaní žiadosti, ktorú dňa  14. 04. 2021 podala 

Slovenská správa viest IVSC Žilina    v y d á v a 

 

p o v o l e n i e  

 

na čiastočnú uzávierku cesty I/70 v km 0,200 k.ú. Kraľovany v úseku mostného objektu ev. č. 70-001 

v súvislosti s realizáciou opravy poškodených mostných záverov. 

 

Druh uzávierky : č i a s t o č n á  (uzavretá bude vždy polovica komunikácie)  

 

Dôvod uzávierky  : oprava poškodených mostných záverov   

 

Termín uzávierky : 21. apríla – 11. mája 2022 1. etapa – uzávierka ľavej polovice 

    12. mája – 01. júna 2022    2. etapa – uzávierka pravej polovice 

 

Dĺžka uzávierky : max. 50 m 

  

Popis obchádzky        :   Cestná premávka bude v dvoch etapách dopravnými značkami    a zariadeniami 

vedená striedavo po voľnej polovici mostného objektu o šírke    min.3,50m 

s reguláciou dopravy  cestnou svetelnou signalizáciou (v prípade    potreby 

zabezpečí zhotoviteľ reguláciu premávky náležite vystrojenými    a poučenými 

osobami) 

 

Ďalšie podmienky uzávierky:  

 

1. Predmetný úsek cesty I/70 v mieste uvedeného mostu 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 č.30/2020 o dopravnom značení) v súlade s projektom dočasného dopravného 

značenia „ Oprava mostných záverov na ceste I/70 Kraľovany – most M5987 v km 0,200 - POD“, 

spracovaného autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Marcelom Tichým (Tichý, s.r.o., Varín). 

3. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v súlade s §3, ods.4, písm. f) 

a ods.7 cestného zákona týmto zároveň určuje použitie dočasných dopravných značiek a zariadení 

v zmysle súhlasných stanovísk KDI Žilina č.KRPZ-ZA-KDI2-56-093/2021 zo dňa 13. 12. 2021, resp. 

ODI Dolný Kubín pod č.ORPZ-DK-ODI1-2-271/2021 zo dňa 14. 12. 2021. 

4. Po osadení DDZ  požiada zhotoviteľ (resp. ním poverená osoba zodpovedná za umiestnenie DDZ) 

o ich schválenie zástupcom KDI Žilina resp. ODI Dolný Kubín a vypracuje o tom samostatný zápis, 

resp. zápis do stavebného denníka. 

5. V prípade tvorby dopravných kongescií (predovšetkým na ceste I/18) je zhotoviteľ povinný zabezpečiť 

reguláciu cestnej premávky náležite poučenými a vystrojenými osobami. Žiadateľ je povinný 

rešpektovať ďalšie spresňujúce alebo doplňujúce pokyny KDI Žilina resp. ODI Dolný Kubín. 

6. Existujúce dopravné značenie, ktoré je v rozpore s dočasným dopravným značením bude zakryté a po 

skončení prác uvedené do pôvodného stavu. 

 

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina 
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7. Žiadateľ po skončení prác pod ochranou uzávierky zabezpečí odstránenie dočasného dopravného 

značenia a zariadení, čo oznámi KR PZ KDI Žilina a povoľovaciemu orgánu. 

8. Za organizáciu prác vykonaných na ceste I/70o pod ochranou uzávierky, ako aj osadenie dočasného 

dopravného značenia zodpovedá: 

 -      za zhotoviteľa:  Ing. Vladimír Karaba, tel. 0905 573 666 

    Stavby Slovakia, s.r.o., Láb č. 671, 900 67 Láb   

-     za správcu komunikácie : Ing. Dubovec, SSC IVSC Žilina, tel. 0903 892 141 

      Ing. Dlugošová, SSC IVSC Žilina, tel. 0903 892 141 

9. Žiadateľ zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú z dôvodu zvýšenej premávky na nehnuteľnom 

majetku tretích osôb. 

10. Toto povolenie nenahrádza iné povolenia podľa všeobecne platných právnych noriem. 

11. 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 čiastočnej uzávierky je oprava poškodených mostných záverov na uvedenom mostnom 

objekte cesty I/70 s cieľom zaistiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Práce budú realizované 

v dvoch etapách pod ochranou čiastočnej uzávierky. 

 

Za vydanie tohto povolenia sa správny poplatok nevyberá, nakoľko je žiadateľ od ich platenia 

oslobodený. 

 

Podľa §7 ods. 6 cestného zákona sa na rozhodovanie o uzávierkach a obchádzkach nevzťahujú 

všeobecné predpisy o správnom konaní. 
 

Doručuje sa: 

SSC IVSC, M.Rázusa 104/A, 010 01 Žilina  

Stavby Slovakia, s.r.o., Láb č. 671, 900 67 Láb   

Na vedomie : 

KR PZ KDI Žilina 

OR PZ ODI Dolný Kubín 

Obec Kraľovany 

KOS zdravotnej záchrannej služby Žilina - mailom 

KR HaZZ Žilina – mailom 

KS IZS Žilina – mailom 

SSC, odbor cestnej databanky – mailom 

ÚNMS SR, Štefanovičova 3, 810 05  Bratislava – notifikácia mailom 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Ing. Zuzana  Polkorábová  

               vedúca odboru 

 


