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Vec
Povolenie
na čiastočnú uzávierku cesty č. III/2340
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný orgán štátnej
správy podľa ustanovenia §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 v spojení s § 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách /cestný zákon/, v znení neskorších predpisov, v súlade s § 7 citovaného zákona a §
10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách, po dohode s OR PZ SR, ODI
v Liptovskom Mikuláši a po preskúmaní žiadosti ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina, doručenej dňa 02.08.2022,
vydáva
povolenie
na čiastočnú uzávierku cesty č. III/2340
číslo cesty : č. III/2340
žiadateľ : ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina
zhotoviteľ stavby: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.
Pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Ing. Michal Furdek, výrobný riaditeľ – t.č.:0908 677 592
dôvod: obnova povrchu cesty III/2340 v ckm 0,850 – 1,250 CDB kum
konané v termíne : 08/2022 – 10/2022
dĺžka uzávierky: do 400m
Podmienky:
1. V plnom rozsahu dodržať podmienky dané stanoviskom ODI ORPZ LM č. ORPZ-LM-ODI-26-050/2022 zo dňa
30.05.2022.
2. Začiatok prác je potrebné v dostatočnom predstihu oznámiť na ODI LM, tel: 0961453510-1.
3. Vyobrazenie a rozmery dopravných značiek budú v zmysle STN 018 020 a jej zmien a Vyhlášky MV SR č. 30/2020
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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4. Rekonštrukciou bude zachovaná jestvujúca voľná šírka cesty III/2340.
5. Dočasné dopravné značenie bude na komunikáciách osadené len v dobe, keď sa bude na komunikáciách
vykonávať stavebná činnosť, alebo na nich bude obmedzená premávka.
6. Žiadateľ zodpovedá za funkčnosť a správnosť dopravného značenia /zariadenia/.
7. Po ukončení prác zhotoviteľ bez meškania zabezpečí odstránenie dočasných dopravných značiek.
Za priebeh a dodržanie podmienok v povolení zodpovedá :
za stavebníka : Žilinský samosprávny kraj
- Ing. Martin Lang, tel.: 0915 919 720
Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo kedykoľvek doplniť, alebo zmeniť stanovené podmienky, ak si to vyžiada
verejný záujem.
Povolenie nenahrádza povolenie v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/, prípadne povolenia podľa iných
právnych predpisov.
Poučenie:
Podľa § 7 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov sa na
rozhodovanie o uzávierkach a obchádzkach nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
V súlade s § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je žiadateľ oslobodený
od správnych poplatkov.

Na vedomie
Obec Liptovský Ján, Jána Kalinčiaka 39/3, 032 03 Liptovský Ján
Obec Uhorská Ves, Uhorská Ves 53, 032 03 Uhorská Ves
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 1
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši, Komenského 841, 031 01 Liptovský Mikuláš 1
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina 1
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja - závod Liptov, Liptov, Pod stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš 1

Ing. Pavol Maro
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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