odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
Číslo: OU-TO-OCDPK-2019/002031

Topoľčany 27.02.2019

PO V O L E N I E
na uzávierku cesty podľa § 7 zákona č. 135/1961 Zb.
Okresný úrad Topoľčany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej iba
„OU Topoľčany“), ako príslušný orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie podľa § 3
ods. 1 písm. c) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení
neskorších predpisov (ďalej iba „zákon č. 135/1961 Zb.“), na základe žiadosti navrhovateľa,
ktorým je
MBM-GROUP, a.s., IČO: 36740519, Hviezdoslavovo nám. 213, Námestovo 02901,
podľa § 7 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. a § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva
zákon č. 135/1961 Zb., so súhlasom Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva
Policajného zboru v Topoľčanoch (ďalej iba „ODI OR PZ TO“), zo dňa 07.02.2019, číslo
ORPZ-TO-ODI1-82-005/2019 a stanoviska Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s., (ďalej
iba „RSÚC Nitra a.s.“), zo dňa 13.02.2019, číslo -/2019,
povoľuje čiastočnú uzávierku
na ceste II/499, v úseku od km 76,045 do km 97,925, z dôvodu modernizácie cesty II/499
Nemčice – Radošina hranica kraja, podľa časového harmonogramu prác predloženého
k žiadosti, v termíne od 7:00 hod. dňa 01.03.2019 do 18:00 hod. dňa 24.09.2019.
Podmienky povolenia :
Žiadateľ zabezpečí, že uzávierka bude vyznačená dočasným dopravným značením,
osadeným v súlade s určením dopravného značenia vydaným OU Topoľčany pod č. OU-TOOCDPK-2019/002036, podľa projektovej dokumentácie „Cesta II/499 Nemčice – Radošina
hranica kraja“ spracovanej Ing. Richardom Urbanom, z dátumu 08/2017.
Za zníženej viditeľnosti musí byť uzávierka osvetľovaná.
Komunikácia musí zostať prejazdná v šírke min. 2,75 m.
Dočasné dopravné značenie bude použité iba na nevyhnutne potrebnú dobu. Ak bude
použitie dočasného dopravného značenia neaktuálne, žiadateľ zabezpečí odstránenie tých
dopravných značiek, ktoré by zbytočne obmedzovali dopravu na dotknutom úseku cesty počas
uzávierky.
Uzávierka je povolená najdlhšie na dobu určenú v tomto povolení. Žiadateľ je povinný
vykonať také opatrenia, aby bola doba po ktorú bude cesta čiastočne uzatvorená, čo najkratšia
a aby sa zbytočne nepredlžovala.
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.
Za správnosť a včasnosť osadenia dočasného dopravného značenia na dotknutej ceste,
jeho udržiavanie počas uzávierky ako i dodržanie podmienok tohto povolenia zodpovedá :
Ing. Ján Vrabec, Liesok 127, Liesok 027 12, č. tel.: 0948 134 416.
.
Po ukončení prác žiadateľ zabezpečí bez meškania odstránenie dočasného dopravného
značenia vyznačujúceho čiastočnú uzávierku a obnoví pôvodné dopravné značenie.
Žiadateľ zabezpečí informovanie motoristickej verejnosti o čiastočnej uzávierke.
V prípade potreby umožniť prejazd vozidlám OS SR v jednom jazdnom pruhu o min.
šírke 3,50 m.

V obci Lipovník je potrebné zosúladiť časový harmonogram stavebných prác schválenej
investičnej akcie „Rozvod a prívod vody v obciach Blesovce a Lipovník“.
V obci Bojná je potrebné zosúladiť časový harmonogram prác s pripravovaným
projektom rekonštrukcii dažďovej kanalizácie.
Ak uzávierka nebude realizovaná v povoľovanom termíne, žiadateľ je povinný túto
skutočnosť ihneď oznámiť OU Topoľčany i ostatným účastníkom konania.
OU Topoľčany a ODI OR PZ Topoľčany si vyhradzujú právo stanoviť dodatočné
podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky alebo verejný záujem.
Za vydanie tohto povolenia sa v zmysle pol. 83 písm. písm. c) sadzobníka správnych
poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov,
vyrubuje správny poplatok vo výške 170 €, ktorý bol uhradený v kolkomate Okresného úradu
Topoľčany. Podľa § 7 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. sa na rozhodovanie o uzávierkach
nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

Ing. Peter Adda
vedúci odboru
Doručí sa:
MBM-GROUP, a.s., Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo
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