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Vec
P o v o l e n i e na úplnú uzávierku cesty č. II/537 - realizácia stavby „Diaľničný most ev. č. D1-229 – búranie
ľavého mosta.“

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný orgán štátnej
správy podľa ustanovenia §4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách /cestný zákon/, v znení neskorších predpisov, v súlade s § 7 citovaného zákona a
§ 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách, po dohode s OR PZ SR,
ODI v Liptovskom Mikuláši, a po preskúmaní žiadosti spoločnosti Swietelsky-Slovakia, s. r. o., divízia dopravných
a inžinierskych stavieb, oblasť Sever, Bánovská cesta 11, 010 01 Žilina, doručenej dňa 02.03.2021, na vydanie
povolenia na čiastočnú uzávierku, v y d á v a

p o v o l e n i e
na úplnu uzávierku cesty č. II/537

úplna uzávierka : cesta č. II/537, pod diaľničným mostom D1-229, podľa dokumentácie vypracovanej Ing. Marcelom
Tichým, č. oprávnenia 4900*SP12 v termíne 2/2021
žiadateľ : Swietelsky-Slovakia, s. r. o., divízia dopravných a inžinierskych stavieb, oblasť Sever, Bánovská cesta 11,
010 01 Žilina, v zastúpení Ing. Marcel Tichý, tel.: 0907476813
zhotoviteľ stavby: Swietelsky-Slovakia, s. r. o., Bratislava, Ing. Branislav Padyšák, tel.: 0911 871 689
dôvod uzávierky: realizácia stavby „Diaľničný most ev. č. D1-229 – búranie ľavého mosta.“
termín : 26.3.2021 – 28.3.2021
dĺžka uzávierky: 300m
obchádzková trasa:
- po ceste III/2358 od obce Lipt. Hrádok cez Lipt. Kokavu až do obce Pribylina;, na ceste III/2358 je most cez
rieku Belá, je to obmedzenie pre nákladné vozidlá, povolenie budú mať len vozidlá Arriva a vozidlá integrovaného
záchranného systému; v opačnom smere je obchádzka rovnaká
- pre nákladnú dopravu – obchádzková trasa je od mesta Lipt. Hrádok po ceste I/18 cez obec Hybe až do Tatranskej
Štrby; následne po ceste II/538 vedená do križovatky ciest II/537 a II/538 pod Štrbským Plesom; cestou II/537 je
vedená k cieľom ako Pribylina, Vavrišovo, kde je koniec obchádzky pre nákladné vozidlá
- dĺžka obchádzky je 16 km
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P o d m i e n k y :

1. V plnom rozsahu dodržať podmienky dané stanoviskom ODI ORPZ LM č. ORPZ-LM-ODI-69-013/2021 zo dňa
05.03.2021 a stanoviskom SC ŽSK č. 100/2021/SCŽSK-74 zo dňa 03.03.2021
2. Žiadateľ zabezpečí, že pracovný úsek cesty bude vyznačený prenosným dopravným značením v zmysle
projektovej dokumentácie odsúhlasenej OR PZ SR ODI Liptovský Mikuláš.
3. Vyobrazenie a rozmery dopravných značiek budú v zmysle STN 018 020 a jej zmien a Vyhlášky MV SR č. 30/2020
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Začiatok a ukončenie prác žiadame oznámiť zástupcovi ODI ORPZ tel.: 0961453511 a zástupcovi OÚ odboru
CD a PK LM , tel.:044/55 22 696.
5. Práce s označovaním pracovného miesta sa vykonajú, ak je to možné, v čase malej intenzity cestnej premávky
(mimo dopravnej špičky).
6. ZDZ, ktoré sú potrebné na zabezpečenie pracovného miesta, sa nainštalujú až tesne pred začiatkom prác. S prácami
na pracovnom mieste možno začať až po umiestnení všetkých dopravných značiek.
7. ZDZ použité na zabezpečenie pracovného miesta musia byť po celé obdobie prác funkčné, správne aplikované,
umiestnené v bezpečnej vzdialenosti tak, aby ho prichádzajúci vodiči včas a zreteľne videli, nesmú byť poškodené
a musia sa udržiavať v čistote.
8. Trvalé dopravné značenie, ktoré bude v rozpore s prenosným ZDZ bude počas prác prekryté.
9. Po ukončení prác zhotoviteľ bez meškania zabezpečí odstránenie dočasných dopravných značiek.
10. Osoba, ktorá vykonáva prácu na ceste, musí byť zreteľne označená v súlade s § 58 zákona č. 8/2009 Z. z. o
cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11. Počas vykonávania stavebných prác je nutné zabezpečiť bezpečný prejazd vozidiel záchranných zložiek.
12. V prípade nedodržania podmienok v zmysle tohto rozhodnutia, budú voči žiadateľovi vyvodené dôsledky v
zmysle ustanovenia v zmysle §22a zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
13. ODI ORPZ v LM si vyhradzuje právo v prípade potreby doplniť dočasné dopravné značenie v záujme zachovania
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
14. ODI ORPZ v LM si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky, alebo uložené podmienky zmeniť, ak si
to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, alebo verejný záujem.

Za priebeh a dodržanie podmienok v povolení zodpovedá :
za žiadateľa:
Ing. Varga, tel.: 0911 410988 (NDS, a. s. ),
Ing. Juraj Tomčík, tel.: 0903 417339 (SSUD Lipt. Mikuláš)
za zhotoviteľa:
Ing. Branislav Padyšák, tel.: 0911 871 689

Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo kedykoľvek doplniť, alebo zmeniť stanovené podmienky, ak si to vyžiada
verejný záujem.
Toto povolenie nenahrádza povolenie v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/, prípadne povolenia podľa
iných právnych predpisov.

P o u č e n i e :

Podľa § 7 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov sa na
rozhodovanie o uzávierkach a obchádzkach nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
Za vydanie tohto povolenia, v súlade s položkou 83, písm. c) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov, bol vybraný správny poplatok vo výške 170 € (slovom jednostosedemdesiat eur),
uhradený e-kolkom.

Na vedomie
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Bánovská cesta 11, 010 01 Žilina 1
Národná diaľničná spoločnosť a.s., Demänovská cesta 79, 031 01 Liptovský Mikuláš 1
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Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina 1
Správa ciest ŽSK, Závod Liptov, Liptov, Pod stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš 1
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši, Komenského 841, 031 01 Liptovský Mikuláš 1
Obec Liptovský Peter, Liptovský Peter č. 100, 033 01 Liptovský Peter
Mestský úrad Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok 1

Ing. Pavol Maro
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky


