odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Ul. Ľ. Štúra 53, 934 03 Levice
OU-LV-OCDPK-2019/011076-004

V Leviciach, dňa 24.06.2019

Okresný úrad Levice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný
miestny orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 2 ods. 1 a ods. 3 zákona 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 podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. c) a ods. 5 písm.
a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov, podľa ustanovenie § 7 ods. 1 cestného zákona, v nadväznosti na § 10 vyhl. č.
35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách, na základe žiadosti
združenia „DPS-CN-RSÚC NR 2019“, pozostávajúceho zo skupiny dodávateľov CESTY NITRA,
a.s. a Doprastav, a.s., zastúpeného hlavným členom skupiny dodávateľov, spoločnosťou
CESTY NITRA, a.s., IČO: 34128344, Murgašova 6, 949 78 Nitra (zastúpenej predsedom
predstavenstva Cyril Claude Bernard Pinault a členom predstavenstva Ing. Jurajom Servom), na
základe splnomocnenia zo dňa 08.04.2019 od člena združenia Doprastav, a.s., IČO: 31333320,
Drieňová 27, 826 56 Bratislava (zastúpeného členmi predstavenstva Mgr. Romanom Gunišom
a Ing. Petrom Milanom), v konaní zastúpeného Natáliou Paulovičovou bytom: Ďurčanského 12,
949 01 Nitra, na základe plnomocenstva zo dňa 06.05.2019, na základe záväzného
stanoviska ODI OR PZ Levice č.: ORPZ-LV-ODI1-97-045/2019 zo dňa 17.06.2019
a stanoviska RSÚC Nitra a.s., Strediska správy a údržby Levice, č.: 190/2019 zo dňa
07.06.2019, vydáva

POVOLENIE
na čiastočnú uzávierku cesty III/1657 Beša – Tehla
v km 8,880 - 10,480 v k.ú. Tehla
Žiadateľ:

združenie „DPS-CN-RSÚC NR 2019“, pozostávajúce z dodávateľov:
CESTY NITRA, a.s. a Doprastav, a.s.,
zastúpené hlavným členom skupiny dodávateľov: CESTY NITRA, a.s.,
v konaní zastúpené Natáliou Paulovičovou, Ďurčanského 12, 949 01 Nitra

Zhotoviteľ:

CESTY NITRA, a.s., IČO: 34128344, Murgašova 6, 949 78 Nitra

Druh uzávierky:

čiastočná uzávierka cesty III/1657 v km 8,880 - 10,480

Doba uzávierky:

od 07:00 hod. dňa 10.07.2019 (streda)
do 22:00 hod. dňa 15.07.2019 (pondelok)

Dôvod uzávierky: realizácia stavebnej úpravy cesty III/1657 pod názvom:
„Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2019, Súvislá
oprava asfaltovej vozovky cesty III/1657 v km 8,880 – 10,480“
Miesto uzávierky: cesta III/1657 Beša – Tehla v km 8,880-10,480 v k.ú. Tehla
Dĺžka uzávierky:

1,600 km

Obchádzková trasa: nie je obchádzka, nakoľko premávka bude presmerovaná po voľnom
jazdnom pruhu komunikácie
Toto povolenie sa vydáva za nasledovných podmienok:
1.

Úsek cesty III/1657 sa smie uzavrieť najdlhšie na dobu povolenú týmto povolením. Žiadateľ
je povinný vykonať všetko pre skrátenie doby uzávierky.
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2.

Počas čiastočnej uzávierky musí zostať prejazdný minimálne jeden jazdný pruh
v šírke 2,750 m.

3.

Presný termín začiatku a ukončenia prác je potrebné nahlásiť na ODI OR PZ Levice na tel.
číslo 0961 32 3521 alebo na e-mailovú adresu: odilv@minv.sk.

4.

Práce budú prebiehať etapovite podľa predloženého návrhu dočasného dopravného
značenia.

5.

Premávka musí byť striedavo zastavovaná pracovníkmi zabezpečujúcimi stavebné práce.

6.

V noci a za zníženej viditeľnosti musí byť uzávierka osvetľovaná.

7.

Čiastočnú uzávierku cesty III/1657 vyznačí a zabezpečí žiadateľ osadením dočasných
zvislých dopravných značiek a dopravných zariadení v zmysle zásad pre umiestňovanie
dopravného značenia tak, aby bolo v súlade so zákonom č. 8/2009 Z.z., spĺňalo
ustanovenia vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z. a vyhovovalo požiadavkám normy STN 01 8020
a podľa „Určenia“ dočasného dopravného značenia vydaného Okresným úradom Levice,
odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pod č.: OU-LV-OCDPK-2019/011077004, dňa 24.06.2019, na základe záväzného stanoviska ODI OR PZ Levice č.: ORPZ-LVODI1-81-042/2019 zo dňa 17.06.2019.

8.

O uzávierke
musí
zhotoviteľ
masovokomunikačných prostriedkov.

9.

Žiadateľ zabezpečí prekrytie jestvujúceho dopravného značenia, ktoré je v rozpore
s dočasným dopravným značením.

informovať

motoristickú

verejnosť

cestou

10. Žiadateľ je povinný postarať sa o to, aby realizačné práce a tým aj čiastočná uzávierka
komunikácie prebehli v čo najkratšom čase, práce musia byť vykonávané v predĺžených,
resp. v nočných zmenách, aby obmedzenie premávky bolo čo najkratšie.
11. Pracovníci, ktorí sa budú po ceste pohybovať, musia spĺňať požiadavky § 4 vyhlášky
č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke.
12. Zmeny v pravidelnej autobusovej doprave počas čiastočnej uzávierky nebudú.
13. Pred začiatkom čiastočnej uzávierky cesty III/1657 žiadateľ prizve zástupcu OR PZ ODI
v Leviciach na odsúhlasenie prenosného dopravného značenia a toto zaznamená
v samotnom zápise.
14. Žiadateľ je povinný rešpektovať prípadné ďalšie spresňujúce alebo doplňujúce pokyny
zástupcu OR PZ Okresného dopravného inšpektorátu v Leviciach.
15. Žiadateľ zabezpečí, aby po skončení čiastočnej uzávierky bolo odstránené prenosné
dopravné značenie, vyznačujúce čiastočnú uzávierku a obnoví pôvodné značenie,
čo oznámi OR PZ Okresnému dopravnému inšpektorátu v Leviciach.
16. Ukončenie prác na ceste III/1657 a tým aj skončenie čiastočnej uzávierky, oznámi žiadateľ
povoľujúcemu orgánu písomne.
17. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky doplniť alebo zmeniť, ak si to
vyžiada verejný záujem, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
18. Za čiastočnú uzávierku cesty III/1657 a za správnosť osadenia a za údržbu dočasného
dopravného značenia počas čiastočnej uzávierky cesty bude zodpovedať: Ing. Ján Hreha,
CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, 949 78 Nitra, mobil: 0910 803 917.
Zhotoviteľ stavebných prác: CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, 949 78 Nitra, pracovník
zodpovedný za organizáciu: vedúci strediska Nitra Ing. Juraj Varga, mobil: 0910 803 945.
19. Ak uzávierka z akéhokoľvek dôvodu nebude realizovaná v povolenom termíne, alebo bude
ukončená skôr ako je povolený termín, žiadateľ je povinný túto skutočnosť ihneď oznámiť
tunajšiemu úradu a všetkým orgánom a organizáciám, ktorým bolo povolenie doručené.
20. Toto povolenie nenahrádza iné povolenia podľa stavebných, vodohospodárskych alebo
iných predpisov.
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21. V prípade nedodržania doby uzávierky v zmysle tohto povolenia, budú vyvodené dôsledky
v zmysle ustanovenia § 22a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov a toto povolenie stráca platnosť.
Podľa položky č. 83 písm. e) sadzobníka správnych poplatkov tvoriaceho prílohu zákona
NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, bol za vydanie
povolenia čiastočnej uzávierky cesty III. triedy vybraný správny poplatok v sume 70,- eur
(slovom: sedemdesiat eur), ktorý bol uhradený e-kolkom.
Odôvodnenie
Dňa 11.06.2019 predložil žiadateľ združenie „DPS-CN-RSÚC NR 2019“, pozostávajúce zo
skupiny dodávateľov CESTY NITRA, a.s. a Doprastav, a.s., zastúpené hlavným členom skupiny
dodávateľov, spoločnosťou CESTY NITRA, a.s., IČO: 34128344, Murgašova 6, 949 78 Nitra, na
základe splnomocnenia zo dňa 08.04.2019 od člena združenia Doprastav, a.s., IČO: 31333320,
Drieňová 27, 826 56 Bratislava, v konaní zastúpené Natáliou Paulovičovou bytom: Ďurčanského
12, 949 01 Nitra, na základe plnomocenstva zo dňa 06.05.2019, žiadosť o vydanie povolenia na
čiastočnú uzávierku cesty III/1657 Beša - Tehla v km 8,880-10,480 v čase od 07:00 hod. dňa
10.07.2019 (streda) do 22:00 hod. dňa 15.07.2019 (pondelok), z dôvodu realizácie stavebnej
úpravy tejto cesty pod názvom: „Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2019,
Súvislá oprava asfaltovej vozovky cesty III/1657 v km 8,880-10,480“.
Žiadateľ zároveň predložil požadovanú dokumentáciu, vrátane vyjadrení dotknutých
orgánov a organizácií. Povolenie bolo vydané, keďže dotknuté orgány a organizácie nemali
námietky k uskutočneniu predmetnej čiastočnej uzávierky.
Poučenie
Na toto povolenie 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. Ján Jenčo
vedúci odboru
Povolenie sa doručí
1. Natália Paulovičová, Ďurčanského 12, 949 01 Nitra
2. CESTY NITRA, a.s., Ing. Ján Hreha, Murgašova 6, 949 78 Nitra
3. CESTY NITRA, a.s., Ing. Juraj Varga, Murgašova 6, 949 78 Nitra
4. CESTY NITRA, a.s, Murgašova 6, 949 78 Nitra
5. Doprastav, a.s., Drieňová 237, 826 56 Bratislava
6. OR PZ ODI v Leviciach, Ľ. Štúra č. 51, 934 03 Levice
7. Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
8. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Štúrova 147, 949 65 Nitra
9. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Stredisko správy a údržby, Nádražný rad 27,
934 80 Levice
10. Záchranná a dopravná zdravotná služba Bratislava, Antolská 11, P.O.BOX 15, 850 07 Bratislava 57
11. ARRIVA Nové Zámky, a.s., Považská ulica 2, 940 14 Nové Zámky
12. Národné centrum vojenskej dopravy OS SR Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
13. Obec Tehla, Tehla 88, 935 35 Tehla
14. Obec Beša, Beša 306, 935 36 Beša
15. K spisu
Povolenie č.: OU-LV-OCDPK-2019/011076-004 zo dňa 24.06.2019

