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Vec
„Oprava vrchného krytu vozovky na ceste III/1885“
- povolenie na uzávierku cesty
Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako vecne
a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušný cestný správny
orgán pre cesty 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.“),
v zmysle ustanovení § 7 zákona č. 135/1961 Zb. v nadväznosti na § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb.,
ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách, na základe žiadosti správcu pozemnej
komunikácie Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
(IČO: 37915568) a na základe záväzného stanoviska ORPZ v Trenčíne, Okresného dopravného
inšpektorátu
povoľuje
čiastočnú dlhodobú uzávierku cesty III/1885 v km 3,672 – 4,510 a úplnú krátkodobú uzávierku
jedného jazdného pruhu cesty III/1885 (v smere od mesta Trenčín do obce Trenčianska Turná –
od okružnej križovatky ciest III/1885 a II/507 po križovatku s MK ul. Oslobodenia) z dôvodu
realizácie prác na oprave vrchného krytu vozovky v uvedenom úseku cesty III/1885
v k.ú. Trenčianska Turná.
Čiastočná dlhodobá uzávierka sa povoľuje za týchto podmienok:
1. Termín uzávierky : do 25.09.2019
2. Dĺžka uzávierky (obchádzky) : cca 0,840 km, dĺžka pohyblivého pracovného úseku je
max. 0,300 km, príp. menej, v závislosti od rozhľadových pomerov, dopravné značenie sa
bude premiestňovať a bude slúžiť pre celú dĺžku úseku.
3. Popis obchádzky : v úseku cesty III/1885 v smere od križovatky s cestou III/1892 po
okružnú križovatku ciest III/1885 a II/507 (v smere z obce Trenčianska Turná) bude cestná
doprava usmernená prenosným dopravným značením do voľného jazdného pruhu, pričom
prejazdných zostáva min. 2,75 m. Počas realizácie prác bude premávka riadená náležite
poučenými osobami.
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Úplná krátkodobá uzávierka sa povoľuje za týchto podmienok:
1. Termín uzávierky : od 14.09.2019, 7:00 hod. do 15.09.2019, 18:00 hod.
2. Dĺžka uzávierky : cca 0,120 km
3. Dĺžka obchádzky : cca 3,700 km
4. Popis obchádzky : cestná doprava do obce Trenčianska Turná v smere od mesta Trenčín
bude usmernená prenosným dopravným značením po navrhnutej obchádzkovej trase po
cestách II/507, I/9, III/1892 a III/1885.
5.


Ďalšie podmienky pre uzávierky a obchádzku:
žiadateľ zabezpečí, že uzávierka cesty III/1885 a obchádzková trasa bude vyznačená
dopravným značením v súlade s určením tunajšieho úradu č. OU-TN-OCDPK2019/028634-002/SKR a č. OU-TN-OCDPK-2019/028635-002/SKR, pričom DZ bolo
vopred schválené príslušným dopravným inšpektorátom,
 pred začatím uzávierky a počas doby uzávierky plniť podmienky definované v záväznom
stanovisku ORPZ v Trenčíne, ODI č. ORPZ-TN-ODI-193-013/2019-ING zo dňa 22.08.2019
a v záväznom stanovisku KRPZ v Trenčíne, KDI zo dňa 21.08.2019,
 žiadateľ je povinný pred začatím prác prizvať zástupcu príslušného dopravného inšpektorátu
na kontrolu osadenia prenosných DZ vyznačujúcich uzávierku,
 s uzávierkou možno začať až vtedy, keď budú osadené všetky dopravné značky a dopravné
zariadenia,
 za splnenie podmienok povolenia zodpovedá žiadateľ. Kontaktná osoba pre organizáciu
a zabezpečenie prác pod ochranou uzávierky je: Marek Orságh, Cesty Nitra a.s., Stredisko
Trenčín, tel.: 0910/803 983,
 žiadateľ zodpovedá za prípadne škody, ktoré vzniknú užívateľom cesty, na cestnom telese,
alebo na nehnuteľnom majetku tretích osôb, spôsobené nedodržaním bezpečnostných
opatrení alebo podmienok tohto povolenia,
 žiadateľ je povinný umožniť prejazd vozidiel rýchlej zdravotnej pomoci, vozidiel hasičského
a záchranného zboru a vozidiel OS SR,
 žiadateľ je povinný vykonať všetky opatrenia na skrátenie doby uzávierky,
 Obec Trenčianska Turná upozorní svojich občanov v dotknutej lokalite o uvedenej zmene
spôsobom v mieste obvyklom,
 ak sa má uzávierka alebo obchádzka časovo alebo miestne rozšíriť, žiadateľ podá novú
žiadosť v dobe pred uplynutím platnosti uzávierky,
 po ukončení uzávierky žiadateľ bez meškania zabezpečí odstránenie prenosných dopravných
značiek a dopravných zariadení vyznačujúcich uzávierku.
6. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo kedykoľvek stanovené podmienky doplniť alebo
zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť cestnej premávky.
Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. záväzné stanovisko vydalo ORPZ v Trenčíne, ODI
č. ORPZ-TN-ODI-193-013/2019-ING zo dňa 22.08.2019 a KRPZ v Trenčíne, KDI zo dňa
21.08.2019.
K žiadosti bolo doložené vyhlásenie zhotoviteľa o pripravenosti na vykonanie prác
v predpokladanom rozsahu a požadovanom čase a harmonogram prác.
V zmysle ustanovení § 10 ods. 6 písm. b) vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva
zákon o pozemných komunikáciách sa Národné centrum vojenskej dopravy OS SR nevyjadrilo,
nakoľko sa podľa usmernenia MDV SR zo dňa 22.01.2018 v predmetnom úseku cesty nejedná
o záujmovú komunikáciu MO SR.
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K žiadosti bolo ďalej doložené súhlasné stanovisko správcu cesty I/9 Slovenskej správy ciest
zo dňa 26.08.2019, súhlasné stanoviská obce Trenčianska Turná č. OcÚTTu/841/2019-002 zo
dňa 23.08.2019 a č. OcÚTTu/841/2019-003 zo dňa 03.09.2019 a súhlasné stanoviská SAD
Trenčín a.s. č. SADTN-KD/2019/3 zo dňa 26.08.2019 a 03.09.2019.
V zmysle § 7 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. sa na rozhodovanie o uzávierkach, obchádzkach
a odklonoch nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
V zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov je žiadateľ od úhrady správnych poplatkov oslobodený.

Mgr. Lenka Kolářová
vedúca odboru
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ORPZ v Trenčíne, ODI, Kvetná 7, 911 42 Trenčín
KRPZ v Trenčíne, KDI, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín
SSC IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
Obec Trenčianska Turná, č. 86, 913 21 Trenčianska Turná
SAD Trenčín a.s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín
ORHaZZ v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
kos.tn@155.sk
alica.szebenyiova@ssc.sk
dispecing@dic.ssc.sk
infonot@normoff.gov.sk
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