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Ur#enie do#asného dopravného zna#enia "Rekonštrukcia cesty III/1411 v obci Zlaté Klasy, km 3,456 - 4,200"
Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (v #alšom len „okresný úrad“), ako
príslušný orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie (cestný správny orgán) pod#a #l. I § 2 ods. 1 a 3 zákona NR
SR #. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pod#a § 3 ods.
1 písm. c) a pod#a § 3 ods. 5 písm. f) a ods. 7 zákona #. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov (v #alšom len „cestný zákon“) a po predchádzajúcom súhlase OR PZ v Dunajskej Strede, ODI vydáva
ur#enie
na použitie dopravných zna#iek a dopravných zariadení
Žiadate#: Správa a údržba ciest TTSK, oblas# Dunajská Streda, Bratislavská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
Cesta: III/1411 v k. ú. Zlaté Klasy
Charakter DZ: prenosné
Termín použitia DZ: po#as uskuto#nenia stavby „Rekonštrukcia cesty III/1411 v obci Zlaté Klasy“ v termíne od
01.07.2021 do 14.07.2021
Podmienky:
• Dopravné zna#ky a dopravné zariadenia osadi# pod#a situácie prenosného dopravného zna#enia odsúhlaseného
OR PZ v Dunajskej Strede, ODI
• Dodrža# zásady pre umiest#ovanie dopravných zna#iek a dopravných zariadení pod#a zákona NR SR #. 8/2009 Z.
z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky #. 30/2020 Z. z. o dopravnom zna#ení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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• Dopravné zna#ky a dopravné zariadenia budú vyhotovené pod#a STN 01 8020 - Dopravné zna#ky na pozemných
komunikáciách, v základnom formáte, v reflexnej úprave, osadené na #erveno - bielych pruhovaných st#pikoch a
pod#a odsúhlaseného návrhu
• Dopravné zna#ky a dopravné zariadenia musia by# osadené tak, aby vplyvom poveternostných podmienok
nedochádzalo k ich deformácií (posunutiu, pooto#eniu, kmitaniu a pod.), musia by# nepoškodené a udržiavané v
#istote
• Trvalé dopravné zna#enie ak je v rozpore s prenosným je potrebné prekry#. Po skon#ení obmedzenia cestnej
premávky sa do#asné dopravné zna#enie musí bezodkladne odstráni# a trvalé je nutné da# do pôvodného stavu.
• Osadenie a údržbu prenosného DZ zabezpe#í :
Ing. Peter Majerík, Doprastav a.s., tel. #.: 0907801877
• Po osadení dopravných zna#iek a dopravných zariadení pod#a ur#enia prizva# zástupcu okresného úradu a OR PZ
v Dunajskej Strede, ODI ku kontrole splnenia podmienok ur#enia
Toto ur#enie na použitie dopravného zna#enia a dopravného zariadenia nenahrádza vyjadrenie a povolenia
príslušného cestného správneho orgánu vydané v súlade s cestným zákonom a stavebným zákonom.
Dôvody
Ur#enie na použitie prenosného dopravného zna#enia a dopravného zariadenia na cestu III/1411 bolo vydané z
dôvodu uskuto#nenia stavby: „Rekonštrukcia cesty III/1411 v obci Zlaté Klasy“.
Ur#enie na použitie prenosného dopravného zna#enia a dopravného zariadenia bolo vydané na základe žiadosti:
Správa a údržba ciest TTSK, oblas# Dunajská Streda, Bratislavská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda.
Podkladom na posúdenie bola predložená situácia prenosného dopravného zna#enia a dopravného zariadenia, z
ktorého jeden exemplár zostáva pre potreby okresného úradu a súhlas OR PZ v Dunajskej Strede, ODI.
Okresný úrad si vyhradzuje právo zmien a doplnkov v dopravnom zna#ení. Prípadné nezrovnalosti pri osádzaní
dopravných zna#iek a dopravných zariadení konzultova# s okresným úradom a OR PZ v Dunajskej Strede, ODI.
Pou#enie
V zmysle § 3 ods. 6 cestného zákona sa na ur#enie dopravných zna#iek a dopravných zariadení nevz#ahujú
všeobecné predpisy o správnom konaní.

Na vedomie
Obec Zlaté Klasy, Poštová 550, 930 39 Zlaté Klasy
Okresné riadite#stvo Policajného zboru v Dunajskej Strede, Okresný dopravný inšpektorát, Múzejná 231/6, 929 24
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