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Číslo spisu: OU-ZA-OCDPK-2022/021044/2/BIL                                                               v  Žiline dňa: 31. 03. 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 

KDI v Žiline resp. Okresným riaditeľstvom policajného zboru ODI v Čadci a po preskúmaní žiadosti, 

ktorú dňa 29. 03. 2022  podala spoločnosť  Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o., 1.mája 724,          

031 01 Liptovský Mikuláš    v y d á v a 

 

p o v o l e n i e  

 

na čiastočnú uzávierku cesty I/11 km 433,900 v úseku mostného objektu ev. č. 11-229 v k.ú. Radoľa 

v súvislosti s rekonštrukciou predmetného mostu na ceste I.triedy. 

Druh uzávierky :  č i a s t o č n á   u z á v i e r k a,  uzavretá bude rekonštruovaná polovica MO, 

   premávka v smere CA-ZA bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu mosta, 

   premávka v smere ZA-CA bude vedená po súbežnej obchádzkovej trase  

 

Dôvod uzávierky  :  rekonštrukcia mostného objektu ev.č. 11-229 v k.ú. Radoľa 

 

Termín uzávierky :  10. apríla - 08. mája 2022    0. etapa - realizácia obchádzkovej trasy 

     08. mája - 22. augusta 2022 1. etapa - rekonštrukcia pravej polovice mostu 

    22. augusta - 01. decembra 2022 2. etapa- rekonštrukcia ľavej polovice mostu  

 

Dĺžka uzávierky :  cca 100 m  

 

Dĺžka obchádzky :  odklon je vedený po súbežne umiestnenom moste na vetve prepájajúcej cestu 

    III/2054 s cestou I/11.    

 

Popis obchádzky : Cestná premávka na ceste I/11 bude v smere CA - ZA vedená po voľnej  

   polovici  rekonštruovaného mostného objektu, premávka v smere ZA - CA 

   bude   presmerovaná provizórnym bypassom po súbežne zriadenej provizórnej 

   obchádzkovej trase s využitím mostného objektu na miestnej komunikácii 

   prepájajúcej cestu III/2054 s cestou I/11 

 

       Ďalšie podmienky uzávierky:  

 

1. Úsek cesty I/11 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. 30/2020Z. z. o dopravnom značení, v súlade s ustanoveniami zákona 

č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s projektom 

dočasného dopravného značenia „I/11 Radoľa – most 229, rekonštrukcia mosta, C2 Dopravné 

značenie celej stavby", vypracovanou zodpovedným projektantom - Ing. Lukášom Rolkom,  (DAQE 

Slovakia, s.r.o., Žilina 

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

a ods. 7 cestného zákona určil pod č. OU-ZA-OCDPK-2022/019114/2/BIL zo dňa 16. 03. 2022 

použitie dočasných dopravných značiek a zariadení v zmysle súhlasných stanovísk KR PZ KDI 

v Žiline  č.KRPZ-ZA-KDI2-56-101/2021 z 29. 03. 2021,  OR PZ Okresného dopravného inšpektorátu 

 

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina 
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Čadca č. ORPZ-CA-ODI-17-040/2020 zo dňa 25. 05. 2020, ako aj Obce Radoľa č. OcÚ 

RAD/094/2021 zo dňa 15. 04. 2021. 

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

(v rámci každej etapy samostatne) o ich schválenie zástupcom KDI Žilina resp. ODI Čadca 

a vypracuje o tom samostatný zápis, resp. zápis do stavebného denníka.  
5. Existujúce dopravné značenie, ktoré je v rozpore s dočasným dopravným značením bude zakryté a po 

skončení prác uvedené do pôvodného stavu. 

6. Žiadateľ po skončení prác pod ochranou uzávierky zabezpečí odstránenie dočasného dopravného 

značenia a zariadení, čo oznámi KDI v Žiline, ODI v Čadci a povoľovaciemu orgánu. 

7. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať v plnom rozsahu podmienky záväzných stanovísk KR PZ KDI 

v Žiline  č.KRPZ-ZA-KDI2-56-101/2021 z 29. 03. 2021,  OR PZ ODI v Čadci č. ORPZ-CA-ODI-17-

040/2020 zo dňa 25. 05. 2020, ako aj Obce Radoľa č. OcÚ RAD/094/2021 zo dňa 15. 04. 2021. 

8. V prípade nevyhnutnosti (dopravné kolízie či kongescie) je zhotoviteľ povinný zabezpečiť reguláciu 

cestnej premávky náležite poučenými a vystrojenými osobami prípadne v spolupráci s príslušným 

dopravným  inšpektorátom.  

9. Žiadateľ je povinný rešpektovať ďalšie spresňujúce alebo doplňujúce pokyny cestného správneho 

orgánu, KR PZ KDI v Žiline resp. OR PZ ODI v Čadci v prípade, ak si to vyžiada všeobecný záujem. 

10. Za organizáciu prác vykonaných na ceste I/11 pod ochranou uzávierky, ako aj osadenie dočasného 

dopravného značenia zodpovedá:  

-  za zhotoviteľa : Ing. Eduard Sálus, stavbyvedúci, Cestné stavby L. Mikuláš, s.r.o., 1.mája 724, 

                              031 01 Lipt. Mikuláš, tel. 0915 855 573 (zástupca p. Tmák tel. 0908 677 583) 

- za stav DDZ : p. Lukáš Nemeček, Cestné stavby L. Mikuláš, s.r.o., tel. 0907 727 048 

   Ing. Marcel Tichý, dodávateľ DDZ, TICHÝ s.r.o. Varín, tel. 0907 476 813 

- za správcu cesty:  Ing. Vladimír Hudec, stavebný dozor SSC IVSC Žilina, tel. 0911 780 384.  

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

majetku tretích osôb. 

12. Nakoľko rekonštrukcia mosta ev.č. 11-229 koliduje so stavbou diaľničného privádzača na diaľnici D3 

Žilina – KNM je potrebné aby zhotovitelia oboch stavieb vzájomne rešpektovali resp. koordinovali 

potreby a záujmy oboch stavieb s cieľom minimalizovať dopravné kongescie na ceste I/11 ako aj 

cestách III/2052 resp. III/2054.  

13. V prípade vzniku potreby výkonov zimnej údržby (nakoľko termín zasahuje do zimného obdobia) sú 

zhotoviteľ spolu so správcom cesty povinní v prípade tieto okamžite zabezpečiť, resp. na výzvu 

cestného správneho orgánu príp. KDI uviesť vozovku do stavu, ktorý bude  umožňovať nevyhnutný 

výkon údržby a pracovisko uvoľniť organizácii poverenej týmto výkonom. 

14. Žiadateľ je povinný pred začatím uzávierky (osobitne pred obmedzením dopravy na ceste I/11) 

informovať všetky zložky záchranného systému, t.j. policajné vozidlá, záchrannú zdravotnú službu 

a hasičský záchranný zbor. Užívateľov cesty I/11 vrátane prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb 

bude žiadateľ v dostatočnom časovom predstihu informovať o.i. aj prostredníctvom celoštátnych a 

regionálnych masovokomunikačných prostriedkov.  

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. 

 

 Toto povolenie nenahrádza iné povolenia podľa všeobecne platných právnych noriem. 

 

   Dôvodom uzávierky predmetného úseku cesty I/11 je realizácia stavby „ I/11 Radoľa – most 229, 

rekonštrukcia mosta", ktorého stav ohrozuje plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Stavebné práce  

budú realizované v rámci existujúceho cestného telesa cesty I/11 resp. III/2504 ktorý je majetkom 

správcov komunikácie; budú prebiehať pod ochranou čiastočnej uzávierky – mostný objekt bude 

rekonštruovaný po poloviciach. Cestná premávka na ceste I/11 bude v smere CA-ZA vedená po voľnej 

polovici   rekonštruovaného mostného objektu, premávka v smere ZA-CA bude   presmerovaná  

provizórnym bypassom po súbežnej vetve cesty III/2054 s následným  znovu pripojením na cestu I/11. 
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 Za vydanie povolenia bol vybratý správny poplatok podľa položky 83 písm. c) Sadzobníka 

tvoriaceho prílohu zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov                      

vo výške 170,00 €  (slovom: stosedemdesiat eur), uhradený prostredníctvom kiosku Slovenskej pošty. 

 

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  

Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o., 1.mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš    

Obec Radoľa  

Mesto KNM 

Na vedomie : 

KR PZ KDI Žilina  

OR PZ ODI Čadca 

KOS zdravotnej záchrannej služby - mailom 

KR HaZZ Žilina, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina – mailom 

KS IZS, J. Kráľa 4, 010 40 – mailom 

SSC, odbor cestnej databanky – mailom 

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

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Ing. Zuzana  Polkorábová     

                 vedúca odboru 

 


