OKRESNÝ ÚRAD PIEŠŤANY
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany
OU-PN-OCDPK-2019/008149

Piešťany 23. 08. 2019

POVOLENIE
Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný cestný
správny orgán podľa § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 1, písm. c) a ods. 5, písm. a) a § 7
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa
§ 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon),
preskúmal žiadosť žiadateľa: Trnavský samosprávny kraj, Odbor stratégií a projektov, P. O. BOX 128,
Starohájska 10, 917 01 Trnava, zn. OU-PN-OCDPK-2019/008149 zo dňa 21. 08. 2019 a so súhlasom
OR PZ ODI Trnava, č. p. ORPZ-TT-ODI1-2019/001478-245 zo dňa 19. 08. 2019, súhlasom SaÚC TTSK
Trnava, zn. 04321/2019/SÚCTt-118-4973 zo dňa 21. 08. 2019 a súhlasom Národného centra vojenskej
dopravy OS SR, zn. NCVD-27-19/2019-ODI zo dňa 22. 08. 2019, vydáva
povolenie na čiastočnú uzávierku
cesty II/499 v km 70,597 – 71,306 v obci Banka.
Žiadateľ:

Trnavský samosprávny kraj, Odbor stratégií a projektov, P. O. BOX 128,
Starohájska 10, 917 01 Trnava
Číslo cesty:
II/499
Dôvod uzávierky:
oprava a modernizácia cesty II/499
Druh uzávierky:
čiastočná
Termín uzávierky:
02. 09. 2019 8:00 hod. – 15. 11. 2019 20:00 hod. nepretržite
Dĺžka uzávierky:
709 m
Obchádzková trasa pre všetky vozidlá vrátanej autobusovej dopravy: nie je určená. Doprava bude
počas prác vedená v jednom jazdnom pruhu cesty II/499 súbežne s opravovaným
úsekom cesty, pričom bude usmerňovaná a riadená prenosným dopravným
značením, prenosnou cestnou svetelnou signalizáciou a v prípade potreby aj
regulovčíkmi dopravy.
Za organizáciu a zabezpečenie prác, ktoré sa budú vykonávať pod ochranou uzávierky, za správnosť a
úplnosť osadenia prenosného dopravného značenia je zodpovedný žiadateľ: Trnavský samosprávny kraj,
Odbor stratégií a projektov, P. O. BOX 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava, zodpovedný pracovník:
Ing. Jozef Šottník, tel. č.: 0911 807 981 (spoločnosť SWIETELSKY–Slovakia, spol. s r. o.).
Podmienky povolenia:
1. Čiastočná uzávierka cesty II/499 bude vykonaná v termíne od 02. 09. 2019 do 15. 11. 2019.
Uzávierka môže trvať najdlhšie časový úsek uvedený v tomto povolení, žiadateľ je povinný urobiť
všetko pre skrátenie uzávierky. Práce je potrebné vykonávať v predĺžených pracovných zmenách,
v dvojzmennom pracovnom režime tak, aby sa skrátil čas trvania dopravných obmedzení a zvýšila sa
priepustnosť dopravy. Práce budú vykonávané za denného svetla a za nezníženej viditeľnosti.
2. Uzávierku vyznačí žiadateľ prenosným dopravným značením a dopravnými zariadeniami, ktoré musia
byť vyhotovené a použité podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a
o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so schváleným projektom prenosného dopravného
značenia, odsúhlaseným OR PZ ODI Trnava a podľa určenia na použitie prenosného dopravného
značenia zn. OU-PN-OCDPK-2019/008151 zo dňa 23. 08. 2019, vydaného Okresným úradom
Piešťany, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
3. Žiadateľ zodpovedá za dobrý a úplný stav prenosného dopravného značenia, jeho kontrolu a údržbu
a zabezpečenie uzávierky po celý čas jej trvania. Po osadení prenosného dopravného značenia musí byť
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vykonaná kontrola zo strany cestného správneho orgánu a OR PZ ODI Trnava. Trvalé dopravné
značenie, ktoré je v rozpore s prenosným dopravným značením, musí byť dočasne prekryté.
Žiadateľ po skončení uzávierky zabezpečí odstránenie dočasného dopravného značenia, ktoré bolo
z dôvodu uzávierky použité a súčasne uvedie trvalé dopravné značenie do pôvodného stavu.
V prípade vznikania kolón v čase dopravných špičiek bude žiadateľ povinný zabezpečiť riadenie
dopravy oprávnenými osobami tak, aby sa zvýšila priepustnosť dopravy.
Osoby, ktoré budú určené na zastavovanie vozidiel v zmysle § 63 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z.,
budú patrične poučené, aby bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a musia byť
vybavené reflexnými doplnkami. Regulovčíci musia mať min. vodičské oprávnenie skupiny „B“.
Žiadateľ v prípade potreby umožní prejazd vozidlám Ozbrojených síl SR v jednom jazdnom pruhu
s minimálnou šírkou 3,5 m v zasiahnutom úseku cesty II/499 alebo zabezpečí obchádzkovú trasu a to
z dôvodu, že predmetná pozemná komunikácia je záujmovou komunikáciou Ozbrojených síl SR.
Pred začiatkom uzávierky zabezpečí žiadateľ informovanosť verejnosti o uzávierke a jej termíne
prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov (televízia, regionálna tlač, rádiá, internet a pod.).
Žiadateľ bude informovať Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o
ukončení uzávierky.
Akékoľvek zmeny v termínoch čiastočnej uzávierky cesty II/499 možno vykonať len s predchádzajúcim
súhlasom OR PZ ODI Trnava a Okresného úradu Piešťany, odboru cestnej dopravy a pozemných
komunikácií.
Ak by sa mala uzávierka časovo alebo miestne rozšíriť, je potrebné podať novú žiadosť o vydanie
nového povolenia (§ 10 ods. 9 vyhlášky č. 35/1984 Zb.).
Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií si vyhradzuje právo
kedykoľvek stanovené podmienky doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem alebo zmena
dopravno-bezpečnostnej situácie.

Odôvodnenie:
Povolenie čiastočnej uzávierky cesty II/499 v km 70,597 – 71,306 v obci Banka bolo vydané na
základe žiadosti žiadateľa: Trnavský samosprávny kraj, Odbor stratégií a projektov, P. O. BOX 128,
Starohájska 10, 917 01 Trnava, zn. OU-PN-OCDPK-2019/008149 zo dňa 21. 08. 2019, so súhlasom
OR PZ ODI Trnava, č. p. ORPZ-TT-ODI1-2019/001478-245 zo dňa 19. 08. 2019, súhlasom SaÚC TTSK
Trnava, zn. 04321/2019/SÚCTt-118-4973 zo dňa 21. 08. 2019 a súhlasom Národného centra vojenskej
dopravy OS SR, zn. NCVD-27-19/2019-ODI zo dňa 22. 08. 2019. Termín začatia uzávierky stanovil cestný
správny orgán po dohode so žiadateľom.
Povolenie na čiastočnú uzávierku cesty II/499 v obci Banka bolo vydané z dôvodu opravy a
modernizácie cesty II/499. Žiadateľ predložil požadovaný projekt organizácie dopravy, ktorý bol
odsúhlasený príslušným dopravným inšpektorátom. Dotknuté orgány a organizácie nemali za splnenia
podmienok uvedených v tomto povolení k uskutočneniu predmetnej uzávierky námietky. Podmienky boli
stanovené z dôvodu ochrany cesty a premávky na nej.
V zmysle § 4 ods. 1, písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov je žiadateľ oslobodený od správnych poplatkov.
Na rozhodovanie o uzávierkach, obchádzkach a odklonoch sa podľa § 7 ods. 6 zákona č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov nevzťahujú všeobecné
predpisy o správnom konaní.

Ing. Tomáš Polák
vedúci odboru
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Doručí sa
1) Trnavský samosprávny kraj, Odbor stratégií a projektov, P. O. BOX 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava
2) Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava
3) OR PZ ODI Trnava, Starohájska 3, 917 01 Trnava
4) Obec Banka, Topoľčianska cesta 23, 921 01 Banka
5) Stanica ZZS Piešťany RLP, Žilinská 126, 921 01 Piešťany
6) Okresné riaditeľstvo HaZZ Piešťany, Dopravná 1, 921 01 Piešťany
7) ARRIVA Trnava, a. s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava
8) Národné centrum vojenskej dopravy OS SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava (e-mailom)
9) notifikácia
10) spis
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