
 

MESTO KOMÁRNO 
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno 

 

 

 

Číslo: 55295/21559/ODA/2017-5-TD                                        V Komárne,  17. augusta 2017 
 
 

Určenie  
použitia dočasného dopravného značenia 

 
 Mesto Komárno, ako miestne príslušný orgán štátnej správy vo veciach miestnych 
a účelových komunikácií podľa  ustanovenia § 3 ods. 2  a § 3 ods. 7 zákona č. 135/1961  Zb. 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe 
žiadosti žiadateľa EUROVIA SK a.s., Závod Bratislava, Bojnická 20, 831 04 Bratislava, 
splnomocnená EUROVIA SK a.s. so sídlom Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, 
IČO: 31651518,  zapísaná v Obchodnom registri  Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, 
Vložka číslo: 14445/V zo dňa 21.7.2017, súhlasu a overenej dokumentácie Okresného 
riaditeľstva Policajného zboru v Komárne, pod číslom ORPZ-KN-ODI1–913-001/2017 zo dňa 
16.8.2017 z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky: 
 
                                                               u r č u j e 
 
použitie dočasného dopravného značenia na miestnych komunikáciách: Ul. budovateľská, 
Ul. E. B. Lukáča, Hviezdoslavova ul., Zváračská ul., Dvorská ul., Ul. odborárov, Orechový 
rad a Priemyselná ul. z dôvodu realizácie stavby „ Obnova miestnych komunikácií v meste 
Komárno“, - objekt SO 06 Ul. budovateľská v termíne od 18.8.2017 do 07.09.2017, podľa 
overenej projektovej dokumentácie ORPZ ODI Komárno, spracovanej Ing. Mariánom 
Križanom 07/2017. 
 
Určenie použitia a umiestnenia dočasného dopravného značenia na miestnych 
komunikáciách sa vydáva z dôvodu zabezpečenia plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky 
pri stavebných prácach  počas realizácie stavby „Obnova miestnych komunikácií v Komárne“ 
objekt č. SO-06 – Ul. budovateľská“ za nasledovných podmienok: 

- dopravné značky B29a „Zákaz predchádzania“, B31a „Najvyššia dovolená rýchlosť-
30“ a B34 „Zákaz zastavenia“,  budú umiestnené opakovane – za každou križovatkou 
na Ul. budovateľská, 

- na Hviezdoslavovej ul. nebude umiestnená dopravná značka E7 „Smerová šípka“, 
- dopravné značky A19 „Práca“ a A5 „Nerovnosť vozovky“ budú umiestnené aj na 

Priemyselnej ul., 
- dopravné značenie bude použité len počas trvania uzávierky, 
- dopravné značenie bude použité v súlade s vyhláškou MV SR č. 9/2009, ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade STN 01 8020 – dopravné 
značky na pozemných komunikáciách, 

- dočasné dopravné značenie bude umiestnené počas realizácie stavby v uvedenom 
termíne a po ukončení stavebných prác bude odstránené, 

- podľa možnosti skrátiť dobu trvania stavby z dôvodu skrátenia trvania dopravných 
obmedzení v meste Komárno a v prípade skoršieho ukončenia stavby ako je 
povolený termín, ihneď oznámiť túto skutočnosť tunajšiemu úradu. 

 
    Mesto Komárno si vyhradzuje právo toto určenie zmeniť alebo doplniť dopravnými 

značkami,  ak si to bude vyžadovať verejný záujem.  
Umiestnenie a odstránenie dočasných dopravných značení a zariadení zabezpečí 

EUROVIA SK a.s., Ing. Peter Dubňanský, tel. číslo: 0908 714 074 podľa projektovej 



 

 

dokumentácie spracovanej Ing. Mariánom Križanom, overenej Okresným riaditeľstvom 
policajného zboru v Komárne – Okresným dopravným inšpektorátom. 

 
Podľa § 3 ods. 6 zákona č. 135/1961  Zb. o  pozemných komunikáciách v znení 

neskorších predpisov sa na určovanie použitia dopravných značiek, dopravných zariadení  
a povoľovanie vyhradených parkovísk na miestnych a účelových komunikáciách, všeobecné 
predpisy o správnom konaní nevzťahujú.                                                    
 
 
           
 Ing. Ladislav Stubendek 
               primátor mesta 
 

 
 
 
 
Doručí sa: 

1. EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice 
2. EUROVIA SK,  a.s. , Závod Bratislava, Bojnická 20, 831 04 Bratislava 
3. OR PZ ODI v Komárne, Pohraničná ul. 8, 946 76 Komárno 
4. Mestská polícia, Hradná ul. 1, 945 01 Komárno 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 


