Č.s. : OU-ZA-OCDPK-2022/031923/2/BIL
Stupeň dôvernosti: VJ

v Žiline dňa 27. 06. 2022

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 ustanoveniami §7 citovaného zákona a §10 vyhlášky č.35/1984 Zb., ktorou
sa vykonáva cestný zákon, na základe žiadosti spoločnosti EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66,
040 17 Košice po dohode s Krajským dopravným inšpektorátom KR PZ v Žiline v y d á v a
povolenie
na čiastočnú uzávierku cesty I/59 v staničení km 137,312 resp. km 100,530 – 100,800 v k.ú. Krásna
Hôrka (rozdelenú na 3 pracovné etapy) z dôvodu realizácie objektu SO 202.1.2 Rozšírenie cesty I/59
v rámci stavby „ HYPERMARKET Tvrdošín, SO 202 Križovatka na ceste I/59“.
Žiadateľ (zhotoviteľ : EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Správca komunikácie: Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
Druh uzávierky :

č i a s t o č n á,

premávka bude vedená striedavo po voľnej polovici
vozovky

Dôvod uzávierky:

realizácia objektu SO 202.1.2 Rozšírenie cesty I/59
„HYPERMARKET Tvrdošín, SO 202 Križovatka na ceste I/59“

Termín uzávierky :

28. júna – 14. augusta 2022

Dĺžka uzávierky :

cca 250 m

Popis uzávierky :

Čiastočná uzávierka cesty I. triedy bude prebiehať v dvoch etapách, v rámci ktorých
bude upravovaná pravá resp. ľavá polovice cesty v rozsahu danom stavebným
povolením tunajšieho úradu č.OU-ZA-OCDPK-2022/019922/7/BIL zo dňa
27. 05. 2022. Cestná premávka bude striedavo vedená vo voľnej polovici vozovky
regulovaná cestnou svetelnou signalizáciou. Obom etapám budú predchádzať práce
na dopravnom pripojení účelovej komunikácie hypermarketu na cestu I. triedy,
počas ktorých bude obmedzenie dopravy v ľavom jazdnom pruhu. (s obojsmernou
premávkou).

v rámci

stavby

Podmienky:
1. Predmetný úsek cesty I/59 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. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v zmysle projektu dopravného značenia
„Hypermarket Tvrdošín, SO 02 Križovatka na ceste I/59, Dopravné značenie celého objektu“,
vypracovaného zodpovedným projektantom Ing. Tomášom Ponechalom (FIDOP, s.r.o., Žilina),
schváleného KR PZ, KDI v Žiline pod č.KRPZ-ZA-KDI2-14-035/2022 zo dňa 30. 05. 2022.
3. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií týmto zároveň v zmysle §3,
odsek 4 písm. d/ a ods. 7 cestného zákona určuje použitie dopravného značenia a dopravných zariadení
v zmysle vyššie uvedeného projektu dopravného značenia celej stavby, pričom vyobrazenie a rozmery
dopravných značiek musia zodpovedať STN 018 020 v znení jej zmien a vyhláške MV SR č.30/2020 Z.z.
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4.

5.

6.

7.

o dopravnom značení. K osadeniu prenosného dopravného značenia bezprostredne pred začatím prác
bude prizvaný zástupca KDI Žilina. Žiadateľ je povinný rešpektovať ďalšie spresňujúce alebo
doplňujúce pokyny KDI Žilina.
Zmenu schváleného harmonogramu jednotlivých etáp (z dôvodu nepredvídateľných okolností
spôsobených) je zhotoviteľ povinný okamžite oznámiť povoľujúcemu orgánu spolu s predstavou jeho
úpravy ako aj stanoviskami dotknutých subjektov.
Po osadení dopravného značenia prizvať dopravného inžiniera z Krajského dopravného inšpektorátu
ŹILINA na kontrolu správnosti osadenia dopravného značenia a dopravných zariadení ( č. tel. 0961
8402514) . Dopravný inšpektorát si vyhradzuje právo na prípadne doplnenie alebo zmeny
navrhovaného dopravného značenia a dopravných zariadení z dôvodu zachovania bezpečnosti a
plynulosti cestnej premávky.
Zhotoviteľ sú spolu so stavebníkom povinní počas realizácie stavebných prác v telese cesty I/59
rešpektovať podmienky uvedené v stanoviskách KR PZ, KDI v Žiline č. KRPZ-ZA-KDI2-14035/2022 zo dňa 30. 05. 2022 a Slovenskej správy ciest č. SSC/2048/2022/6470/20542 zo dňa
06. 06. 2022 (ako aj požiadavky Mesta Tvrdošín).
Za dodržanie podmienok povolenia uzávierky je zodpovedný :
- za zhotoviteľa: Ing. Jaroslav Baľák, hlavný stavbyvedúci, EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66,
040 17 Košice, tel. 0905 429 446.

8. Žiadateľ je povinný rešpektovať ďalšie spresňujúce alebo doplňujúce pokyny KR PZ KDI v Žiline.
9. Existujúce dopravné značenie, ktoré je v rozpore s dočasným dopravným značením bude zakryté a po
skončení prác uvedené do pôvodného stavu.
10. Žiadateľ po skončení prác pod ochranou uzávierky zabezpečí odstránenie dočasného dopravného
značenia a zariadení, čo oznámi KR PZ KDI v Žiline, správcom dotknutých komunikácií
a povoľovaciemu orgánu.
11. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to
vyžiada všeobecný záujem (týka sa to predovšetkým skrátenia dĺžky pracovného úseku v prípade tvorby
kolón a pod.).
12. Žiadateľ je povinný pred začatím uzávierky informovať všetky zložky záchranného systému, t.j.
policajný zbor, záchrannú zdravotnú službu a hasičský záchranný zbor, prevádzkovateľov
hromadnej osobnej dopravy.
13. 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.
14. Zahájenie prác pod ochranou čiastočnej uzávierky sa podmieňuje právoplatnosťou stavebného
povolenia č.OU-ZA-OCDPK-2022/019922/7/BIL zo dňa 27. 05. 2022, ktorým tunajší špeciálny
stavebný úrad povolil stavbu objektu SO 202.1.2 Rozšírenie cesty I/59 v rámci stavby
„HYPERMARKET Tvrdošín, SO 202 Križovatka na ceste I/59“.
15. Toto povolenie nenahrádza iné povolenia podľa všeobecne platných právnych noriem.

Odôvodnenie
Uzávierka cesty I/59 súvisí s realizáciou objektu rozšírenia cesty I. triedy z dôvodu vybudovania
samostatných pruhov pre odbočenie vľavo (v stykovej križovatke dopravného napojenia areálu aj
v nadväznej priesečnej križovatke s ul. M. R. Štefánika resp. ul. Staničná), vloženie stredového ostrovčeka
na ochranu chodcov (v priestore navrhovaného priechodu pre chodcov cez cestu I. triedy), ako aj ochranných
dopravných tieňov.
Tunajší cestný správny orgán na základe záväzného stanoviska Krajského dopravného inšpektorátu
KR PZ v Žiline a Slovenskej správy ciest a posúdenia všetkých okolností povolil čiastočnú uzávierku cesty
I/59 v intenciách vyššie uvedených podmienok.
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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 sa podľa pol. 83, písm. b) Sadzobníka správnych poplatkov,
ktorý tvorí prílohu zákona č.145/1995Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vyberá
správny poplatok vo výške 170,-€ (slovom : jednostosedemdesiat eur), ktorého úhrada bola realizovaná
prostredníctvom e-kiosku Slovenskej pošty.
Povolenie sa doručuje :

EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
SSC IVSC Žilina, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín
Na vedomie:
KR PZ KDI Žilina
KOS zdravotnej záchrannej služby, J. Kráľa 4, 010 40 Žilina - mailom
KR HaZZ Žilina, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina – mailom
KS IZS, J. Kráľa 4, 010 40 – mailom
ÚNMS SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava – notifikácia mailom

Ing. Zuzana Polkorábová
vedúca odboru
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