Mesto Zlaté Moravce
Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
Číslo spisu: 3596-1/2016-OIVaHČ

v Zlatých Moravciach, 12.08.2016

Mesto Zlaté Moravce, ako príslušný cestný správny orgán podľa ustanovenia § 3 ods.
2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov, podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov citovaného zákona a ustanovenia § 10
vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných
komunikáciách, po prerokovaní s Krajským dopravným inšpektorátom PZ v Nitre - Zápisnica
č. 15-2016, bod. č. 1 z pracovného rokovania konaného dňa 11.08.2016 vo veci uzávierky
miestnych komunikácií v meste Zlaté Moravce na základe jeho súhlasného stanoviska vydáva

POVOL E N I E
úplná uzávierka časti miestnej komunikácii B. S. Timravy o dĺžke 150 m v meste Zlaté
Moravce, MČ Chyzerovce z dôvodu realizácie stavebných prác- súvislá oprava živičného
krytu vozovky časti MK B. S. Timravy v k.ú. Zlaté Moravce v termíne 24.08.2016 od 08,00
hod. do 25.08.2016 do 18,00 hod.
Žiadateľ:

Mesto Zlaté Morave, ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

Druh uzávierky:

úplná uzávierka

Doba uzávierky:

24.08.2016 od 08,00 hod. do 25.08.2016 do 18,00 hod.

Dôvod uzávierky :

súvislá oprava živičného krytu vozovky časti MK B. S. Timravy

Miesto uzávierky:

časť miestnej komunikácie B. S. Timravy v meste Zlaté Moravce, MČ
Chyzerovce o dĺžke 150 m

Obchádzková trasa: bez obchádzkovej trasy, prípadný príjazd a odjazd vozidiel záchrannej
služby, hasičov a polície bude umožnený. Obyvatelia bývajúci v tomto
úseku uzávierky budú o termíne uzávierky vyrozumený.
Toto povolenie sa vydáva za nasledovných podmienok:
1. Čiastočná uzávierka môže trvať najdlhšie na dobu povolenú týmto povolením, žiadateľ je
povinný dodržať termín uzávierky.
2. V prípade potreby je nutné umožniť vjazd, prípadne prejazd vozidlám s právom prednosti
v jazde.
3. Realizátor stavebných prác zabezpečí, že čiastočná uzávierka bude vyznačená osadením
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dočasných zvislých dopravných značiek a dopravných zariadení podľa vyhlášky MV SR č.
9/2009 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 8/2009 Z.z.
o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a podľa určenia
2.
dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení, vydaného Mestským úradom
v Zlatých Moravciach oddelením investičnej výstavby a hospodárskej činnosti - referátom
dopravy a technickej infraštruktúry, pod. č. 3596/2016-OIVaHČ zo dňa 10.08.2016, na
základe predloženého projektu dočasného dopravného značenia, schváleného KR PZ KDI
Nitra v Zápisnici č. 14-2016, bod č. 1 zo spoločného rokovania konaného dňa 09.08.2016
k požiadavkám na umiestnenie dopravného značenia, dopravného zariadenia a riešenia
dopravno-bezpečnostnej situácie na území mesta Zlaté Moravce.
4. Realizátor stavebných prác zabezpečí prekrytie jestvujúceho dopravného značenia, ktoré je
v rozpore s dočasným dopravným značením.
5. Pred začiatkom úplnej uzávierky je potrebné prizvať zástupcu Krajského dopravného
inšpektorátu PZ v Nitre ku kontrole dočasného dopravného značenia, pričom si vyhradzuje
právo na základe dopravno-bezpečnostnej situácie dopravné značenie zmeniť, resp. doplniť
(kontakt: milos.fazekas@minv.sk, č.t. 0961302511).
6. Realizátor stavebných prác je povinný rešpektovať prípadné ďalšie spresňujúce alebo
doplňujúce pokyny zástupcu KR PZ Krajského dopravného inšpektorátu v Nitre.
7. Dopravné značky a dopravné zariadenia použité v čase uzávierky v musia byť funkčné, to
znamená udržiavané v čistote, bez poškodenia, umiestnené tak, aby nedošlo vplyvom
poveternostných podmienok k ich prevráteniu, kolmo na smer jazdy vozidiel a použité
budú len v takom rozsahu a takým spôsobom ako si to nevyhnutne vyžaduje bezpečnosť
a plynulosť cestnej premávky a umiestnené budú len na nevyhnutne potrebnú dobu.
8. Realizátor stavebných prác, aby po skončení čiastočnej uzávierky boli odstránené dočasné
zvislé dopravné značky a dopravné zariadenia, vyznačujúce čiastočnú uzávierku a obnoví
pôvodné značenie, čo oznámi KR PZ KDI v Nitre (kontakt: milos.fazekas@minv.sk, č.t.
0961302511).
9. Žiadateľ zabezpečí informovanie o predmetnom obmedzení obyvateľov mesta deň vopred
prostredníctvom mestského úradu a ostatných účastníkov cestnej premávky v deň
obmedzenia prostredníctvom dostupných masovokomunikačných prostriedkov.
10. Za správnosť osadenia a za údržbu prenosného dopravného značenia a zariadenia počas
úplnej uzávierky bude zodpovedať: Ing. Ivan Pospíšil- konateľ spoločnosti, TIMS, spol,
s.r.o., Pražská 2, 949 01 Nitra, č.t. 0905 613 379.
11. 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.

Odôvodnenie
Dňa 11. 08. 2016 bola prerokovaná žiadosť Mesta Zlaté Moravce s Krajským
dopravným inšpektorátom PZ v Nitre o povolenie na úplnú uzávierku v dĺžke 150 m časti
miestnej komunikácie B. S. Timravy v meste Zlaté Moravce, MČ Chyzerovce z dôvodu
realizácie súvislej opravy živičného krytu vozovky časti MK Mojmírova v k.ú. Zlaté Moravce
v termíne od 24.08.2016 od 08,00 hod. do 25.08.2016 do 18,00 hod.

Súhlas s úplnou uzávierkou časti miestnej komunikácie B. S. Timravy v meste Zlaté
Moravce, MČ Chyzerovce v stanovenom termíne bol Krajským dopravným inšpektorátom PZ
v Nitre vydaný v Zápisnici č. 15-2016, bod. č. 1 z pracovného rokovania konaného dňa
11.08.2016 vo veci uzávierky miestnych komunikácií v meste Zlaté Moravce.
3.
Na základe ustanovenia § 4 ods. 1, písm. a) zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov je žiadateľ - Mesto Zlaté Moravce,
oslobodený od zaplatenia správneho poplatku, nakoľko sa jedná o investičnú akciu Mesta
Zlaté Moravce.

Poučenie
Podľa § 7 ods. 6 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších zmien a doplnkov sa na rozhodovanie o uzávierkach, obchádzkach
a odklonoch nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Povolenie sa doručí:
1. TIMS, spol, s.r.o., Pražská 2, 949 01 Nitra
2. Krajský dopravný inšpektorát PZ, Piesková 32, 949 01 Nitra
3. OR Hasičského a záchranného zboru, 1. mája 1A, 953 01 Zlaté Moravce
4. Krajské operačné stredisko ZZS Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

5. Technické služby mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce
6. Mestská polícia, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
7. pre spis

