OKRESNÝ ÚRAD DUNAJSKÁ STREDA
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Číslo spisu
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Rozhodnutie
Povolenie na uzávierku cesty II. a III. triedy
Výrok
Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (v ďalšom len „okresný
úrad“), ako miestny orgán štátnej správy podľa čl. I § 2 ods. 1 a 3 zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o
organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako orgán štátnej správy
pre pozemné komunikácie (cestný správny orgán) a podľa § 3 ods. 5 písm. a) a § 7 zákona 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhl. č. 35/1984
Zb., preskúmal žiadosť Správy a údržby ciest TTSK, oblasť Dunajská Streda, Bratislavská cesta 10, 929
01 Dunajská Streda a na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska
dopravného inšpektorátu vydáva
povolenie
na čiastočnú uzávierku premávky na ceste III/1411 z dôvodu uskutočnenia stavby: „Rekonštrukcia cesty
III/1411 v obci Zlaté Klasy“ v k. ú. Zlaté Klasy
Žiadateľ: Správa a údržba ciest TTSK, oblasť Dunajská Streda, Bratislavská cesta 10, 929 01 Dunajská
Streda
Dôvod uzávierky: „Rekonštrukcia cesty III/1411 v obci Zlaté Klasy“
Miesto uzávierky: cesta III/1411 od km 3,456 do km 4,200
Dĺžka uzávierky: 500m
Druh uzávierky: čiastočná– jednosmerná premávka
Obchádzková trasa: Doba uzávierky: od 01.07.2021 do 14.07.2021
Za organizáciu prác vykonávaných pod ochranou uzávierky bude zodpovedný:
Ing. Peter Majerík, Doprastav a.s., tel. č.: 0907801877
Za správnosť a úplnosť osadenia a za údržbu dočasného dopravného značenia počas uzávierky bude
zodpovedný:
Ing. Peter Majerík, Doprastav a.s., tel. č.: 0907801877

Povolenie je viazané nasledovnými podmienkami:
• Uzávierka cesty smie byť najdlhšie na dobu povolenú týmto rozhodnutím. Žiadateľ je povinný urobiť
všetko pre skrátenie doby uzávierky.
• Uzávierku vyznačí žiadateľ osadením prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení podľa
zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
vyhlášky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa
určenia na použitie prenosného dopravného značenia vydaného okresným úradom pod číslom OU-DSOCDPK-2021/012602 zo dňa 01.07.2021.
• Žiadateľ zodpovedá za dobrý a úplný stav prenosného dopravného značenia, jeho údržbu a
zabezpečenie uzávierky po celý čas jej trvania. Po jeho osadení musí byť vykonaná kontrola zo strany
príslušného dopravného inšpektorátu. Do doby kontroly správnosti osadenia DZ musia byť dopravné
značky a zariadenia prekryté. Trvalé dopravné značenie, ak je v rozpore s prenosným dopravným
značením musí byť dočasne prekryté.
• Žiadateľ zabezpečí, aby po skončení uzávierky boli odstránené všetky dopravné značky a zariadenia,
ktoré boli z dôvodu uzávierky osadené. Súčasne musia byť obnovené všetky trvalé dopravné značky.
• Žiadateľ informuje povoľujúci orgán o ukončení uzávierky.
• požadujeme dodržať podmienky vyjadrenia OR PZ v Dunajskej Strede, ODI
• Ak by sa mala uzávierka časovo alebo miestne rozšíriť, treba podať novú žiadosť o vydanie nového
rozhodnutia (§ 10 ods. 9 vyhl. FMD č. 35/1984 Zb.).
• Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to
vyžiada verejný záujem alebo zmena dopravno – bezpečnej situácie.
V zmysle ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov je žiadateľ oslobodený od správnych poplatkov.
Odôvodnenie
Povolenie na uzávierku cesty III/1411 bolo vydané na základe žiadosti: Správa a údržba ciest TTSK,
oblasť Dunajská Streda, Bratislavská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda podanej z dôvodu uskutočnenia
stavby: „Rekonštrukcia cesty III/1411 v obci Zlaté Klasy“.
Podkladom na vydanie rozhodnutia bola žiadosť a súhlasné stanovisko OR PZ v Dunajskej Strede, ODI
a stanovisko SÚC TTSK, oblasť Dunajská Streda.
Poučenie
Podľa § 7 ods. 6 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov sa na rozhodovanie o uzávierke a obchádzke nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom
konaní.
Ing. Ingrid Bulková
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10110
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Doručuje sa
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Oblasť Dunajská Streda, Oblasť Dunajská
Streda, Bratislavská 10, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika

Na vedomie
Obec Zlaté Klasy, Poštová 550, 930 39 Zlaté Klasy
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dunajskej Strede, Okresný dopravný inšpektorát, Múzejná
231/6, 929 24 Dunajská Streda 1
Trnavský samosprávny kraj, odbor stratégií a projektov, Starohájska 10, 917 01 Trnava 1
ZaMED, s.r.o., Roľníckej školy 1519, 945 25 Komárno 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko, 929 01 Dunajská
Streda 1
Rescue - BH, s. r. o., Dunajská 43A, 931 01 Šamorín
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s., Veľkoblahovská 23, 929 01 Dunajská Streda 1
Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť, Bratislavská cesta 918/2, 929 01
Dunajská Streda 1
Okresný úrad Trnava, Odbor krízového riadenia, Koordinačné stredisko integrovaného záchranného
systému, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2
Slovenská správa ciest, Odbor cestnej databanky, Miletičova 19, 821 08 Bratislava 2

3/3

