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    Stupeň dôvernosti: VJ 

 

VEC 

Žiadosť o povolenie uzávierky a obchádzky cesty 

- povolenie 

 

 Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len „OU 

CA OCDPK“) ako vecne a miestne príslušný cestný správny orgán pre pozemné 

komunikácie II. a III. triedy, podľa § 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 135/1961 

Zb.“) prijal dňa 21. 09. 2018 „Žiadosť o povolenie uzávierky a obchádzky cesty“ III/2026 

Staškov – Klokočov v ckm 0,000 – 0,050 v k. ú. Staškov, z dôvodu realizácie stavby: 

„Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach traťový úsek Čadca – Makov, 

PZZ v km 9,076“, za úplnej uzávierky, žiadateľ/zhotoviteľ: ADTS, s.r.o., Poľovnícka 50, 

013 25  Stráňavy, investor: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61  

Bratislava 

 

Po podrobnom preštudovaní predmetnej žiadosti a jej príloh: 

 

 vyjadrenie Okresného riaditeľstva Policajného zboru, Okresného dopravného 

inšpektorátu Čadca zo dňa 21. 09. 2018, 

 stanovisko Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja, č. s.: 004/2018/SAUCCA-

157; zo dňa 21. 09. 2018, 

 vyjadrenie SAD zo dňa 21. 09. 2018 

 Projekt: „Úprava komunikácii a dopravného značenia“ pre stavbu: „Zvyšovanie 

bezpečnosti na železničných priecestiach traťový úsek Čadca – Makov, PZZ v km 

9,076“, stupeň: DSPRS, č. zákazky: 1409, zodp. projektant: Ing. Vladimíra Rožoková, 

autorizovaný stavebný inžinier, 5960 * I2, dátum: 08/2018 

 usmernenie Národného centra vojenskej dopravy OS SR BA, k procesu povoľovania 

uzávierky, obchádzky a odklonu cestnej premávky na diaľniciach, cestách a miestnych 

komunikáciách, č.: 08283/2018SCDPK/04314-Bak, zo dňa 22. 01. 2018, 
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vydáva OU CA OCDPK toto 

p o v o l e n i e 

 

v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. a § 10 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 35/1984 Zb., 

ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách, na úplnú uzávierku v úseku 

cesty III/2026 Staškov – Klokočov v ckm 0,000 – 0,050 . 

 

Žiadateľ: ADTS, s.r.o., Poľovnícka 50, 013 25  Stráňavy 

Druh uzávierky: Úplná. 

Termín uzávierky: 23. 09. 2018 od 15:00 hod.  - 28. 09. 2018 do 24:00 hod. 

Dôvod uzávierky: realizácia stavby: „Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach 

traťový úsek Čadca – Makov, PZZ v km 9,076“. 

Dĺžka uzávierky:  50 m. 

Dĺžka obchádzky: 25 km/ 4km. 

Popis obchádzky:  Premávka v oboch smeroch bude presmerovaná na cestu II/487, II/484 

a III/2026 (pre nákladné vozidlá) a II/487 a cez miestne komunikácie (pre záchranné zložky, 

autobusy SAD a miestnych obyvateľov). 

 

 

Podmienky úplnej uzávierky: 

 

1. Úplná uzávierka, bude označená dočasným dopravným značením, odsúhlaseným ODI 

OR PZ. OU CA OCPDK v zmysle § 3 ods. 5 písm. f) a ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb., 

týmto určuje použitie dočasných dopravných značiek a zariadení v zmysle projektu 

prenosného dopravného značenia: „Úprava komunikácii a dopravného značenia“ 

pre stavbu: „Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach traťový úsek Čadca 

– Makov, PZZ v km 9,076“, stupeň: DSPRS, č. zákazky: 1409, zodp. projektant: Ing. 

Vladimíra Rožoková, autorizovaný stavebný inžinier, 5960 * I2, dátum: 08/2018, 

pričom vyobrazenie  a rozmery dopravných značiek musia zodpovedať STN 018 020 

v znení jej zmien a vyhláške 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. K osadeniu 

dočasného dopravného značenia bude prizvaný zástupca ODI OR PZ. Žiadateľ je 

povinný rešpektovať ďalšie spresňujúce alebo doplňujúce pokyny ODI OR PZ. 

Existujúce dopravné značenie, ktoré bude v rozpore s dočasným dopravným 

značením, bude zakryté a po ukončení kultúrneho podujatia uvedené do pôvodného 

stavu s okamžitou platnosťou. 

2. Žiadateľ po ukončení prác pod ochranou úplnej uzávierky zabezpečí odstránenie 

dočasného dopravného značenia a zariadení a oznámi to ODI OR PZ Čadca a OU CA 

OCDPK. 

3. Za organizáciu prác zodpovedá: Čupec Martin – 0911 444 050; Líška Milan – 0917 

455 358. 

4. Žiadateľ je povinný pripraviť obchádzkovú trasu počas úplnej uzávierky 

v zodpovedajúcom technickom stave z dôvodu zabezpečenia bezpečnej a plynulej 
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cestnej premávky a zároveň je povinný zabezpečiť aj údržbu obchádzkovej trasy počas 

úplnej uzávierky. Náklady na potrebnú úpravu obchádzkovej trasy, na jej údržbu počas 

obchádzky ako aj na jej uvedenie do pôvodného stavu po skončení obchádzky uhrádza 

ten, kto požiadal o uzávierku. 

5. Žiadateľ je povinný dodržať podmienky uvedené v stanovisku SC ŽSK č. s.: 

004/2018/SAUCCA-157; zo dňa 21. 09. 2018. 

6. Žiadateľ je povinný dodržať podmienky ODI OR PZ Čadca zo dňa 21. 09. 2018. 

7. Žiadateľ je povinný pred začatím úplnej uzávierky v súčinnosti s SAD, a. s. Žilina 

informovať širokú verejnosť, a to v dostatočnom predstihu. 

8. Žiadateľ zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú v dôsledku zvýšenej intenzity 

premávky na obchádzkovej trase, a to na vozovke, cestnom telese a príslušenstve 

obchádzkovej komunikácie alebo na majetku tretích osôb. 

9. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo 

zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem. 

10. Ak sa má úplná uzávierka časovo alebo miestne rozšíriť, je nutné podať novú žiadosť 

o vydanie nového rozhodnutia na OU CA OCDPK. 

11. V prípade, že uzávierka nebude realizovaná v povolenom termíne alebo bude 

ukončená pred termínom uzávierky, je žiadateľ povinný oznámiť túto skutočnosť    

OU CA OCDPK a všetkým dotknutým orgánom a organizáciám. 

12. Zvláštne užívanie predmetnej pozemnej komunikácie bude vykonané v zmysle 

rozhodnutia č. s. OU-CA-OCDPK-2018/011453 zo dňa 14. 09. 2018. 

 

Toto povolenie nenahrádza iné povolenia podľa všeobecne záväzných platných právnych 

predpisov. 

 

 

O D Ô V O D N E N I E 

 

Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako vecne a 

miestne príslušný cestný správny orgán pre pozemné komunikácie II. a III. triedy v územnom 

obvode Okresu Čadca preskúmal dokument doručený dňa 13. 09. 2018: „Žiadosť o povolenie 

uzávierky a obchádzky cesty“ III/2026 Staškov – Klokočov v ckm 0,000 – 0,050 v k. ú. 

Staškov, z dôvodu realizácie stavby: „Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach 

traťový úsek Čadca – Makov, PZZ v km 9,076“, za úplnej uzávierky, žiadateľ/zhotoviteľ: 

ADTS, s.r.o., Poľovnícka 50, 013 25  Stráňavy, investor: Železnice Slovenskej republiky, 

Klemensova 8, 813 61  Bratislava. 

 

 OU CA OCDPK taktiež preskúmal všetky vyššie uvedené prílohy predmetnej žiadosti 

a keďže žiadateľ splnil všetky zákonom stanovené podmienky, cestný správny orgán pristúpil 

k vydaniu tohto povolenia za splnenia osobitných podmienok určených OU CA OCDPK. 

 

Za vydanie rozhodnutia bol vybraný správny poplatok podľa položky 83 písm. e) sadzobníka tvoriaceho 

prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 70 € (slovom: 

jednostosedemdesiat eur). 
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P O U Č E N I E 

 

Na rozhodovanie o uzávierkach, obchádzkach a odklonoch sa podľa § 7 ods. 6 zákona 

č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 

nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. 

 

 

 

Doručuje sa: 

1. ADTS, s.r.o., Poľovnícka 50, 013 25  Stráňavy  

Na vedomie: 

1. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci, ODI, Palárikova 977/25, 022 01  Čadca, 

2. Správa ciest ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01  Žilina. 

3. SC ŽSK Závod Kysuce, A. Hlinku 2621, 022 01  Čadca, 

4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Čadca, A. Hlinku 4, 022 01  Čadca, 

5. SAD, a. s., Žilina, Košická 2, 010 65  Žilina, 

6. Obec Olešná, Obecný úrad, 023 52  Olešná 

7. Obec Staškov, Ul. J. Kronera 588, 023 53  Staškov 

8. Obec Podvysoká, Obecný úrad 26, 023 57  Podvysoká 

9. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61  Bratislava  

10. Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Žilina, Janka Kráľa 4, 010 40  Žilina             

(e-mailom), 

11. Okresný úrad Čadca, Odbor krízového riadenia (e-mailom), 

12. Slovenská správa ciest, Cestná databanka, Oddelenie informačného servisu databanky, Miletičova č. 19, 

826 19  Bratislava (e-mailom), 

13. Spis. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Martin Kováč 

            vedúci odboru 


