MESTO KOMÁRNO
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno
Číslo: 55293/21777/ODA/2017-5-TD

V Komárne, dňa 17. augusta 2017

POVOLENIE
na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie
Mesto Komárno, ako orgán príslušný vo veciach miestnych komunikácií a účelových
komunikácií podľa § 3 ods. 2 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti žiadateľa EUROVIA SK,
Závod Bratislava, Bojnická 20, 831 04 Bratislava, splnomocnená EUROVIA SK a.s. so
sídlom Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31 651 518, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 248/V, zo dňa 21.7.2017 súhlasu
a overenej dokumentácie Okresného riaditeľstva policajného zboru Komárno, pod číslom
ORPZ-KN-ODI1–912-001/2017 zo dňa 16.8.2017, vydáva
povolenie
na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie podľa § 7 ods.1 zákona číslo 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon) v znení neskorších predpisov a § 10
vyhlášky číslo 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách v znení
neskorších predpisov.
Žiadateľ:

EUROVIA SK, a.s., IČO: 31 651 518, so sídlom
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Druh uzávierky:

čiastočná uzávierka

Miesto uzávierky:

Čiastočná uzávierka miestnej komunikácie Ul.
Komáromi Kacza, parc.č. 6585 k.ú. Komárno, v dĺžke
914m, bude uzavretý vždy len jeden jazdný pruh.

Čas trvania uzávierky:

od 28.08.2017 do 25.09.2017

Dôvod uzávierky s uvedením
rozsahu prác:

Realizácia stavby „Obnova miestnych komunikácií
v meste Komárno“ miestna komunikácia – Ul. Komáromi
Kacza

Povolenie sa vydáva za nasledovných podmienok:
1. Úsek miestnej komunikácie sa smie čiastočne uzavrieť najdlhšie na čas určený v tomto
povolení tak, aby bol prejazdný vždy jeden jazdný pruh.
2. Čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie vyznačí a zabezpečí žiadateľ osadením
dočasných dopravných značiek a zariadení podľa vyhl. č.9/2009 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v súlade s STN 018020 – Dopravné značky na pozemných komunikáciách a určenia
dočasného dopravného značenia vydaného Mestom Komárno pod číslom
55295/21560/ODA/2017-4-TD zo dňa 17.8.2017, na základe projektu dočasného
dopravného značenia spracovaného Ing. Mariánom Križanom 07/2017, odsúhlaseného
Okresným riaditeľstvom policajného zboru č. ORPZ–KN-ODI1–912-001/2017 zo dňa
16.8.2017.
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3. Ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, alebo dôležitý verejný
záujem ORPZ v Komárne a Mesto si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky,
alebo uložené podmienky zmeniť.
4. V dostatočnom časovom predstihu informovať obyvateľov bývajúcich na dotknutej
komunikácii o plánovanej stavbe a z toho vyplývajúcich dopravných obmedzení.
5. Čiastočnú uzávierku miestnych komunikácií vyznačí a zabezpečí žiadateľ na svoje
náklady.
6. Pracovné stroje a výkopový materiál budú umiestnené mimo vozovky miestnej
komunikácie.
7. Žiadateľ zodpovedá za stav vyznačenia a zabezpečenia čiastočnej uzávierky po celý
čas jej trvania a zodpovedá za bezodkladné uvedenie dopravného značenia
do pôvodného stavu.
8. Za organizáciu prác vykonaných na miestnej komunikácii pod ochranou uzávierky
je zodpovedný: EUROVIA SK, a.s., Závod Bratislava, Bojnická 20, 831 04 Bratislava,
Peter Dubňanský, tel. číslo: 0908 714 074.
9. Žiadateľ je povinný vykonať všetky opatrenia na skrátenie doby trvania dopravných
obmedzení v 2 zmennom pracovnom režime a počas víkendov s cieľom skrátiť dobu
trvania stavby.
10. V prípade potreby predĺženia času trvania čiastočnej uzávierky je žiadateľ povinný
podať novú žiadosť.
11. Ukončenie čiastočnej uzávierky pred uplynutím určeného času trvania uzávierky je
žiadateľ povinný oznámiť orgánu, ktorý uzávierku povolil.
12. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo kedykoľvek doplniť alebo zmeniť stanovené
podmienky ak si to vyžaduje verejný záujem.
13. Ak čiastočná 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, ktorým bolo
povolenie doručené.
14. Podľa možnosti skrátiť dobu trvania stavby z dôvodu skrátenia trvania dopravných
obmedzení v meste Komárno a nahlásiť ukončenie v skoršom termíne Mestu
Komárno.
15. Žiadateľ zabezpečí, že o plánovanej čiastočnej uzávierke
bude informovať
motoristickú verejnosť cestou masovokomunikačných prostriedkov a že s dopravnými
obmedzeniami budú obyvatelia mesta, prevádzkovatelia záchranných systémov
informovaní pred zahájením stavby.
16. Správny poplatok podľa zákona číslo 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov, položky 83e Sadzobníka správnych poplatkov je 70 EUR, ktorý
žiadateľ zaplatil do pokladne Mestského úradu v Komárne príjmovým pokladničným
dokladom č. 17204585 dňa 1.8.2017.
Odôvodnenie:
Žiadateľ EUROVIA SK, Závod Bratislava, Bojnická 20, 831 04 Bratislava,
splnomocnená EUROVIA SK a.s. so sídlom Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31 651 518,
zapísaná Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 248/V, žiadosťou zo dňa
21.8.2017, požiadal Mesto Komárno o udelenie povolenia na čiastočnú uzávierku miestnej
komunikácie Ul. budovateľská z dôvodu realizácie stavby „ Obnova miestnych komunikácií
v meste Komárno“ – objekt SO 07 Ul. Komáromi Kacza na parc. č. 6585 k.ú. Komárno. Žiadateľ
predložil projektovú dokumentáciu na dočasné dopravné značenie spracovanú Ing. Mariánom
Križanom 07/2017, ku ktorej zaujalo súhlasné stanovisko ORPZ v Komárne pod č. ORPZ-KNODI1–912-001/2017 zo dňa 16.08.2017. O čiastočnej uzávierke boli informované záchranné
zložky. Žiadateľ predložil všetky podklady potrebné k posúdeniu a k povoleniu čiastočnej
uzávierky miestnej komunikácie a na základe toho bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo
výroku tohto rozhodnutia.
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Toto povolenie sa vydáva z dôvodu zabezpečenia plynulosti a bezpečnosti cestnej
premávky pri stavebných prácach počas realizácie stavby „Obnova miestnych komunikácií
v Komárne“- Ul. Komáromi Kacza a nenahrádza žiadne iné povolenie, ktoré je podľa
osobitných predpisov potrebné.
Na základe predložených podkladov rozhodol správny orgán o vydaní povolenia na
čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie s určením podmienok tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti.
Poučenie: Na toto povolenie sa podľa § 7 ods. 6 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov nevzťahujú všeobecné predpisy
o správnom konaní.

Ing. László 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 v Komárne, Pohraničná ul. 8, 946 76 Komárno
4. Mestská polícia, Hradná ul. 1, 945 01 Komárno
5. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Družstevná 16, 945 01 Komárno
6. ZaMED s.r.o., Ul. roľníckej školy 1519, 945 01Komárno
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