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                                                                                       Správa a údržba ciest TTSK  

                                                                                       Bulharská 39 

                                                                                       918 53  Trnava  

                      

 

 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Miesto 

01030/2017/SÚCTt-

63/1980/16.03.2017 

 

OU-SE-OCDPK-

2017/004067-KOA 

 

Bc. Mária Koštialová 

 

Senica, 22.03.2017 

 

 
Vec 

Povolenie na uzávierku cesty č. III/1126  v km 1,695 – 1,725  v  k. ú.  Oreské 
 

 Okresný úrad  Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný orgán 

štátnej správy podľa čl. IV  zákona č. 180/2013 Z .z. o organizácií miestnej štátnej správy  a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, § 3 ods. 5 písm. a)  zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších  zmien a doplnkov  v zmysle ustanovenia  §  7  

zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov v súlade s § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou 

sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) po dohode s OR PZ – Okresným 

dopravným inšpektorátom v Senici zo dňa 16.03.2017  vydáva žiadateľovi:  Správa a údržba ciest 

Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39,  918 53 Trnava, IČO: 37847783 
 

p o v o l e n i e 
 

na uzávierku  cesty č.  III/1126 Lopašov - Oreské  (pôvodne č. III/05135), v úseku  km   1,695 – 

1,725 v  obci Oreské. 

 

Dôvod uzávierky :      Rekonštrukcia mosta ev.č.  05135-001  na ceste č. III/1126  cez  potok 

                                    Chvojnica  v  obci Oreské. 

                                     

Druh uzávierky:          ú p l n á 

 

Termín uzávierky:       od 27.03.2017    od 9.00 h 

                                     do 30.06.2017   do 18.00 h 

 

Dĺžka uzávierky:         30 m  (most ev.č. 05135-001) 

 

Dĺžka obchádzky:       7,3 km v smere  Lopašov – Oreské 

                                     9,0 km v smere  Rybky –  Oreské  (za most)  

 

Popis obchádzky:        usmerňovaná prenosným dopravným značením:    

 

 

a) v smere Lopašov – Oreské:  po ceste  I/51 – smer Radošovce, v obci Radošovce odbočiť 

               na cestu  III/1146  (cez časť Vieska) smer Oreské,  pred obcou Oreské odbočiť  

               na cestu   III/1126  do obce Oreské  po most (pri zastávke Oreské, hostinec)  

               a späť  v opačnom  smere  (Oreské – Lopašov). 
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b) v smere  zo  Senica cez Rybky – Oreské (za most):  po ceste III/1146  - do obce 

             Radošovce    – odbočiť na I/51 smer Senica, na  križovatke ciest I/51 a III/1126 

             odbočiť smer Oreské –   po most zo strany od Lopašova. 

 

 

 

Trasa autobusovej dopravy:  

 

a) v smere Radošovce – Oreské – Senica: z obce  Radošovce cez časť Vieska  -   po ceste  

   III/1146  smer Oreské,  pred obcou Oreské odbočiť  na cestu  III/1126 zastávka  

   Oreské, hostinec   – otočiť na miestnej komunikácií a späť po ceste  III/1126  a III/1146 

   do obce Radošovce  – v obci Radošovce pokračovaním po I/51 smer Senica.                                

 

b) v smere  Senica – Oreské – Radošovce:  zo Senice po ceste I/51 –  odbočiť v obci  

   Radošovce   na cestu III/1146 cez časť Vieska -  smer Oreské, pred obcou Oreské 

   odbočiť  na cestu   III/1126  zastávka   Oreské, hostinec – otočiť  na miestnej komunikácií  

   a späť po ceste  III/1126 a III/1146   do  obce Radošovce.   

 

Z dôvodu otáčania sa autobusových spojov  pre návrat  do obce Radošovce   vznikne meškanie 

dotknutých autobusových  spojov.                              

 

 

 

 Povolenie sa vydáva za nasledujúcich podmienok: 

        

1. Úsek cesty č. III/1126  sa smie uzavrieť najdlhšie na dobu povolenú týmto povolením.   
 

2. Uzávierku  mosta  ev. č. 05135-001 na ceste č. III/1126 a obchádzku  zabezpečí žiadateľ 

osadením prenosných dopravných značiek  tak, ako bolo  určené Okresným úradom 

Senica, odborom CDPK dňa 20.06.2016 pod č. OU-SE-OCDPK-2016/006064-KOA. 

 

3. Osadenie a umiestnenie prenosných dopravných značiek na miestnych komunikáciách 

v obci Oreské  zabezpečí  žiadateľ tak, ako bolo určené Obcou Oreské v zmysle § 3 ods. 2 

zákona č. 135/19861 Zb. 

 

4. Vyznačenie obchádzkovej trasy na ceste č. I/51 zabezpečí žiadateľ osadením prenosných 

dopravných značiek tak, ako bolo určené Okresným úradom Trnava, odborom CDPK. 

 

5. Priečna uzávera mosta  bude označená zábranou Z2b a v noci a za zníženej viditeľnosti 

spolu s výstražným svetlom typu VS1. 

 

6. Po umiestnení prenosného dopravného značenia je žiadateľ povinný prizvať zástupcu 

Okresného dopravného inšpektorátu v Senici (tel. 096115 3511 kpt. Bc. Daniel Pavlík) na 

vykonanie kontroly správnosti a úplnosti umiestnenia dopravných značiek. 

 

7. Žiadateľ je povinný: 

 počas uzávierky cesty zakryť jestvujúce zvislé dopravné značky, ktoré nie sú v súlade 

s vyznačenou obchádzkou (najmä informatívne dopravné značky, smerové tabule, 

návestia pred križovatkou a pod.). 

 

  vopred v dostatočnom predstihu upozorniť prepravcov, firmy a organizácie, ktoré 

majú v mieste uzavretého úseku sídlo, prevádzku resp. zastávku vozidla hromadnej 

dopravy o zmene organizácie dopravy a zmene miesta zastávky, 

 

  vopred cestou masmédií, regionálnej tlače a rádií informovať verejnosť o obmedzení 

cestnej premávky a obchádzkovej trase počas realizácie stavby. 
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8. Starostovia obce Oreské, Lopašov, Radošovce upozornia občanov spôsobom v mieste 

obvyklým (miestnym rozhlasom) na uzávierku mosta  na ceste č. III/1116 v obci Oreské. 
 

9. Oznam o uzávierke mosta,  a s tým súvisiace  z m e n y  v pravidelnej autobusovej 

doprave zabezpečí  výveskami na dotknutých zastávkach  dopravca pravidelnej 

autobusovej dopravy SKAN Skalica, spol.  s r.o., Nádražná 26, 909 01 Skalica. 

 

10. Dopravca pravidelnej autobusovej dopravy (SKAND Skalica, ARRIVA Trnava) zabezpečí 

informovanosť cestujúcich o zmene v pravidelnej autobusovej doprave výveskami v 

autobusoch. 
 

11. Žiadateľ zodpovedá za stav vyznačenia a zabezpečenia uzávierky po celý čas trvania 

uzávierky, taktiež zodpovedá za bezodkladné uvedenie dopravného značenia do pôvodného 

stavu. 

 

12. V zmysle § 7 ods. 1 cestného zákona užívatelia ciest  a miestnych komunikácií nemajú nárok 

na náhradu prípadných  vyšších nákladov, ktoré im vzniknú v dôsledku uzávierky alebo 

obchádzky. 

 

13. V prípade, že by sa uzávierka alebo obchádzka mala časovo alebo miestne rozšíriť žiadateľ 

musí požiadať o nové povolenie. 

 

14. Zodpovedný za organizáciu a zabezpečenie prác počas uzávierky je zhotoviteľ stavby:  

             M-SILNICE-SK, s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina – p. J. Rybár, tel..č. 0907 606590. 
 

15. Požadujeme  vykonávanie stavebných  prác urýchliť prácou v dňoch  pracovného pokoja a 

minimálne v 2-zmennom pracovnom režime tak, aby sa znížila dĺžka konania dopravných 

obmedzení a zvýšila priepustnosť na cestách. 

 

16. Zhotoviteľ stavby je povinný neustále kontrolovať prenosné dopravné značenie 

a zabezpečiť ich neustálu funkčnosť.  
 

17. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť, 

ak si to vyžiada verejný záujem. 

 

 

Odôvodnenie 

  

         Žiadateľ, Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 329, 918 53 Trnava,  predložil žiadosť 

o povolenie na úplnú  uzávierku cesty č. III/1126 v obci Oreské, v úseku km  1,695 – 1,725  v  obci 

Oreské z dôvodu realizácie stavby „Rekonštrukcia mosta ev.č. 05135-001 na ceste č. III/1126 cez 

potok Chvojnica“. 

 

 

        K žiadosti boli doložené nasledovné doklady: harmonogram stavebných prác, prehlásenie 

žiadateľa  o tom, že dodávateľ je pripravený na vykonávanie prác v predpokladanom rozsahu 

a požadovanom čase z hľadiska zabezpečenia dostatočným počtom pracovníkov, mechanizačných 

prostriedkov a materiálov.   

 

K uzávierke cesty boli doložené súhlasné stanoviská: Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ 

v Senici zo dňa 21.03.2017 č. ORPZ-SE-ODI1-21-016/2017, ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5,         

917 54  Trnava, stredisko Senica  zo dňa zo dňa 30.01.2017 č. 01030/2017,  SKAND Skalica, spol. 

s r.o., Nádražná  26, 909 01  Skalica zo dňa 27.01.2017,  Obec Oreské zo dňa 30.01.2017 č. 22/2017, 

Obec Radošovce zo dňa 30.01.2017 č. 94/2017, Národné centrum vojenskej dopravy  OS SR 

Bratislava zo dňa 17.03.2017 č. NCVD-34-05/2017-ODI. 

 

          Podľa § 7 ods. 6 cestného zákona sa na rozhodovanie o uzávierkach nevzťahujú predpisy 

o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb.). 

 

      






