odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec

Číslo: OU-LC-OCDPK-2019/003660

V Lučenci dňa: 05.04.2019

P O V O L E N I E
Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný
orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa § 2 ods. 3 a § 4
ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. l35/1961
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov na základe
žiadosti žiadateľa:
TAJBA, a.s., Železničná 2, 044 14 Čaňa
vydáva
podľa § 7 zákona č.135/1961 Zb. v súlade s § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva
zákon o pozemných komunikáciách, na základe stanoviska správcu cesty – Banskobystrická
regionálna správa ciest, a.s. Banská Bystrica (ďalej len BBRSC, a.s.) a záväzného stanoviska
Okresného riaditeľstva PZ v Lučenci, okresný dopravný inšpektorát, oddelenie výkonu služby
(ďalej len ODI)
povolenie na uzávierku cesty
č. III/2667 Lučenec - Tomášovce, za nasledovných podmienok:
1. Druh uzávierky:
úplná - s vedením premávky po obchádzkovej trase, označenej prenosným dopravným
značením
čiastočná - s vedením premávky obojsmerne vo voľnom jazdnom pruhu šírky min. 2,75 m,
s vyznačením úseku dočasným dopravným značením s riadením dopravy prenosným
dopravným značením a náležite poučenými osobami
2. Rozsah uzávierky:
úsek cesty III/2667 v meste Lučenec (Podjavorinskej)
- železničné (vlečkové) priecestie v ckm cca 0,286
3. Doba uzávierky:
18.05.2019 od 07,00 hod. do 20.05.2019 07,00 hod. – úplná nepretržitá uzávierka cesty
20.05.2019 od 07,00 hod. do 20.05.2019 do 18,00 hod. – čiastočná uzávierka cesty
- (jeden jazdný pruh šírky 2,75 m musí byť prejazdný)
4. Dôvod uzávierky:
oprava železničného (vlečkového) priecestia
Telefón
+421/96165 2952

Fax
+421/961 65 2109

E-mail
miroslav.zenka@minv.sk

Internet
www.minv.sk

5. Obchádzková trasa:
Obchádzková trasa pre vozidlá do 3,5 t je vedená podľa Náčrt-u „Situácia – DZ trasy
obchádzky“ k stavbe „Lučenec – rekonštrukcia na vlečkovej koľaji Tajba“ časť
„Dočasné dopravné značenie“, vypracovaného spoločnosťou AGERE – Projekt s.r.o.
Košice dňa 06/19, schváleného ODI Lučenec pod č. ORPZ-LC-ODI-35-133/2018 zo dňa
19.07.2018
- obchádzková trasa pre vozidlá do 3,5 t po ceste III/2666, križovatka s MK Bernoláka, križovatka s MK – Gorkého, križovatka s MK – Malinovského,
križovatka s cestou III/2667
- prejazd vozidiel nad 3,5 t – počas úplnej uzávierky cesty nie je možný
- prejazd vozidiel nad 3,5 t – počas čiastočnej uzávierky cesty, vo voľnom jazdnom
pruhu šírky min. 2,75 m
6. Zabezpečenie organizácie prác počas uzávierky:
Označenie uzávierky dočasným dopravným značením v zmysle Náčrt-u (Projekt) „Situácia –
DZ trasy obchádzky“ k stavbe „Lučenec – rekonštrukcia na vlečkovej koľaji Tajba“ časť
„Dočasné dopravné značenie“, vypracovaného spoločnosťou AGERE – Projekt s.r.o.
Košice dňa 06/19, schváleného ODI Lučenec pod č. ORPZ-LC-ODI-35-133/2018 zo dňa
19.07.2018, určeným Okresným úradom Lučenec, odborom cestnej dopravy a pozemných
komunikácií dňa 05.04.2019 pod č. OU-LC-OCDPK-2019/003801, zabezpečí žiadateľ
a zodpovedá za jeho stav počas trvania uzávierky.
7. Žiadateľ je povinný vykonať všetky opatrenia na skrátenie doby trvania uzávierky.
8. Úsek cesty smie byť uzavretý najdlhšie na dobu stanovenú v bode 3) tohto povolenia.
V prípade nedodržania niektorej z uvedených podmienok a termínov tohto povolenia
uplatní cestný správny orgán voči žiadateľovi sankcie podľa § 22a cestného zákona.
9. Žiadateľ je povinný uhradiť náklady na údržbu obchádzkovej trasy, jej údržbu počas
trvania obchádzky i na jej prípadné uvedenie do pôvodného stavu.
10. Povoľujúci orgán a dopravná polícia si vyhradzujú právo určené podmienky doplniť
alebo zmeniť, ak si to vyžiada všeobecný záujem.
11. V prípade potreby časového alebo miestneho rozšírenia uzávierky je potrebné podať
novú žiadosť z dôvodu vydania nového povolenia.
12. Po ukončení uzávierky žiadateľ bez meškania zabezpečí odstránenie dopravného značenia
vyznačujúceho uzávierku a obchádzku.
13. Žiadateľ je povinný pri realizácii prác rešpektovať podmienky stanovené BBRSC, a.s.
Banská Bystrica vo vyjadrení č. BBRSC/02912,03239/2018 zo dňa 02.07.2018, podmienky
záväzného stanoviska OR PZ ODI Lučenec vydaného pod č. ORPZ-LC-ODI-35-133/2018 zo
dňa 19.07.2018, stanoviska SAD Lučenec vydaného pod č. 623/2019 zo dňa 14.03.2019,
podmienky stanoviska Colného úradu Banská Bystrica, Úsek colný zo dňa 22.03.2019
(doručené CSO 25.03.2019) a podmienky stanoviska Mesta Lučenec vydaného pod č.
2492/7429//2019-1 zo dňa 29.03.2019 (doručené CSO 03.04.2019).
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Zodpovedná osoba za organizáciu prác vykonávaných pod ochranou uzávierky:
Ing. Juraj Zemančík, ERPOS, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina,
tel. č.: 0903 501 576
Za vydanie povolenia uzávierky cesty III. triedy bol vybratý správny poplatok podľa
položky 83 písm. e) Sadzobníka tvoriaceho prílohu zákona NR SR č.l45/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 70 €, slovom sedemdesiat eur uhradený
e-kolkom.
Odôvodnenie
Dňa 07.03.2019 podala organizácia TAJBA, a. s , Železničná 2, 044 14 Čaňa na tunajší
úrad žiadosť vo veci uzávierky cesty III/2667 z dôvodu opravy železničného (vlečkového)
priecestia v Lučenci (Podjavorinská).
Cestný správny orgán po preskúmaní žiadosti a jej pokladov, po prerokovaní
s dopravným inšpektorátom v Lučenci povolil uzávierku cesty za dodržania podmienok
stanovených v záujme bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a ochrany pozemnej
komunikácie uvedených vo výrokovej časti tohto povolenia.
Poučenie
Na rozhodovanie o uzávierkach, obchádzkach a odklonoch sa v zmysle § 7 ods. 6 zákona
č. 135/1961 Zb. nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

Povolenie sa doručí
1. TAJBA, a. s , Železničná 2, 044 14 Čaňa
2. BBRSC a.s. Banská Bystrica, Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
3. Okresný úrad LC, odbor krízového riadenia, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec
4. Mesto Lučenec, Mestský úrad, Novohradská 1, 984 01 Lučenec
5. OR H a ZZ, L. Novomeského 3, 984 03 Lučenec
6. Centrum vojenskej dopravy, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava /dicvd@mil.sk/
7. RTV Slovenska, Mýtna 1, P.O.Box 55, 817 55 Bratislava 15 /zelena vlna @ rozhlas.sk/
8. Slovenská autobusová doprava, a.s., Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec
9. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Námestie republiky l5, 984 39 Lučenec
10. FALCK Záchranná a.s., Bačíkova 7, 040 01 Košice /operation @ falck-zachranna.sk/
11. ORPZ ODI LC, Dr. Vodu 5,984 26 Lučenec
12. Okresný úrad B. Bystrica, odbor krízového riadenia, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská
Bystrica
13. Operačné stredisko ZZS, Trnavská cesta 8/A, P.O. BOX 93, 820 05 Bratislava
/kos.bb@155.sk/
14. Colný úrad Banská Bystrica, Pobočka colného úradu Lučenec – nácestné stredisko,
Podjavorinskej 19, 984 01 Lučenec /milan.fridrich@financnasprava.sk/
15. FLOS SLOVAKIA, s.r.o., Podjavorinskej 19/A, 984 01 Lučenec
16. MD METAL, s.r.o., Podjavorinskej 6139, 984 01 Lučenec
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17. MEGRA s.r.o., Podjavorinskej 19, 984 01 Lučenec
18. MV TRANS, s.r.o., Podjavorinskej 8, 984 01 Lučenec
19. Peter Obrtal, s.r.o., Podjavorinskej 8, 984 01 Lučenec
20. SKLOTVAR SK, s.r.o., Podjavorinskej 8, 984 01 Lučenec
21. SVOMA s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec /svoma@centrum.sk/
22. TRUCK RENOVA, spol. s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec
23. ZELENINÁRI SK s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec
24. RETRO LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec /obchod@retrolc.sk/

Ing. Mikuláš Kováč
vedúci odboru
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Elektronické podpisy
Registratúrne číslo záznamu: 0013309/2019
Vec: Povolenie
Parafa

Dátum/čas

Meno

Pozícia

Org.útvar

Funkcia

V zast.

Schválené

05.04.2019
10:56

Kováč Mikuláš, Ing.

vedúci

OU-LCOCDPK

vedúci odboru

Nie

Zastúpil

Poznámka

