OKRESNÝ ÚRAD MALACKY

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Zámocká 5, 901 26 Malacky

V Malackách 24.08.2018

Zn.: OU-MA-OCDPK-2018/011507

Vec: Povolenie na úplnú uzávierku cesty III/1113 k.ú. Riadok. Obora, Rohožník
Okresný úrad Malacky, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný
cestný správny orgán pre cesty II. a III. triedy podľa § 3 ods. 1 písm. c) a ods.5 písm. a) zákona
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, po
dohode s Okresným dopravným inšpektorátom OR PZ v Malackách a podľa § 7 cestného
zákona v spojení s § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti zo dňa
30.07.2018 žiadateľovi:
ALPINE SLOVAKIA, spol. s.r.o.
Vlčie hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava
povoľuje
úplnú uzávierku cesty :
-

III/1113 v km 2,183 - km 10,062

z dôvodu rekonštrukcie cesty III/1113,
v termíne
od 01.09.2018 - do 30.08.2019.
Dĺžka uzávierky:

cca 7, 879 km

Dĺžka obchádzky: cca 25,000 km
Popis obchádzkovej trasy:
Malacky - Pernek - Kuchyňa - Rohožník a späť (cesta 11/503
a 11/501)
Podmienky povolenia:
1. Žiadateľ je povinný zabezpečiť vyznačenie úplnej uzávierky a obchádzky podľa projektu
organizácie dopravy - rekonštrukcia cesty III/1113 (III/50310), prerokovaného a odsúhlaseného
Okresným dopravným inšpektorátom v Malackách dňa 06.08.2018 a určeného Okresným
úradom Malacky, odborom CD a PK dňa 23.08.2018 pod číslom OU-MA-OCDPK2018/011508.
2. Označený úsek cesty môže byť uzatvorený len na dobu určenú v tomto povolení. V prípade
potreby predĺženia alebo zmeny termínu je žiadateľ povinný podať novú žiadosť, a to pred
ukončením platnosti povolenia.
3. Žiadateľ je povinný udržiavať po celú dobu trvania uzávierky kvalitný stav dopravného
značenia. V prípade potreby je povinný vykonať neodkladné opatrenia na zabezpečenie plynulej
a bezpečnej cestnej premávky.
4. Zmeny v rozsahu a spôsobe uzávierky môže žiadateľ vykonať iba na základe povolenia
cestného správneho orgánu.
5. Okamžite po skončení uzávierky je žiadateľ povinný zabezpečiť odstránenie dočasného
dopravného značenia súvisiaceho s uzávierkou a obchádzkou.
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6. Žiadateľ zabezpečí prostredníctvom dotknutých obecných úradov oboznámenie občanov
o uvedenej zmene organizácie dopravy spôsobom v mieste obvyklým.
7. Nakoľko nebude možný prejazd spojov vedených na linke 106406 Malacky - Plavecký Peter,
budú bez náhrady zrušené nasledovné autobusové zastávky:
- Rohožník, pri moste,
- Rohožník, hájovňa,
- Rohožník, strelnica,
- Malacky, polesie,
- Malacky, lesné hospodárstvo,
- Malacky, nemocnica,
- Malacky, štad.
8. Y prípade potreby umožní prejazd vozidlám OS SR ako aj občanom s trvalým pobytom vo
VO Záhorie, v jednom jazdnom pruhu o min. šírke 3,5 m v zasiahnutom úseku cesty III/1113.
9. Zhotoviteľ umožní používanie staveniskovej komunikácie pri plnení úloh vyplývajúcich
z ustanovení § 3 ods. 1 písm. c), d), e) zákona č. 315/2001 Z.z. o hasičskom a záchrannom zbore
v znení neskorších predpisov.
10. Zabezpečí bezodkladné a pravidelné poskytovanie informácií o stave (najmä nezjazdnosti
staveniskovej komunikácie a iných dôležitých okolnostiach v priestore staveniska na kontakty:
Ohlasovňa požiarov 0915 849 905, 034/79 69 120 operacne.ma@minv.sk
Sekretariát
sekretariat.ma@minv.sk
11. Zhotoviteľ poskytne ORHZZ MA spojovací prostriedok na spojenie medzi ohlasovňou
požiarov okresného riaditeľstva a určeným zamestnancom zamestnávateľa prítomným na
stavenisku.
12. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo kedykoľvek doplniť alebo zmeniť podmienky
povolenia, ak si to vyžiada všeobecný záujem.
13. V zmysle § 7 ods. 1 cestného zákona užívatelia ciest a miestnych komunikácií nemajú nárok
na náhradu prípadných vyšších nákladov, ktoré im vzniknú v dôsledku uzávierky alebo
obchádzky.
Za dodržanie podmienok tohto povolenia zodpovedá žiadateľ.
Zodpovedná osoba:
- Ing. Hruška, tel. 0918 707 719
- Ing. Školník, tel. 0908 712 210
- Ing. Mezei, tel. 0903 723 922
Za vydanie povolenia bol vybratý správny poplatok podľa položky 83 písm. e)
sadzobníka tvoriaceho prílohu zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov vo výške 70,- € (slovom sedemdesiat eur).
Na toto povolenie sa podľa § 7 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov nevzťahujú všeobecné predpisy
o správnom konaní.
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Doručí sa:

1. Bratislavský samosprávny kraj, odbor dopravy, Sabinovská 16, POBOX106, 820 05 Bratislava
2. RCB, a.s., Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava
3. RCB, a.s., stredisko Malacky
4. OD1 v Malackách, Zámocká 5, 901 01 Malacky
5. OR Hasičského a záchranného zboru Malacky, Legionárska 6, 901 01 Malacky
6. MV SR, Záchranná brigáda Hasič, a záchranného zboru, Továrenská 1, 901 01 Malacky
7. MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
8. MO SR, úrad centrálnej logistiky a správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
9. Národné centrum vojenskej dopravy OS SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
10. VLM, š.p., oz. Malacky, Zámocká 7, 901 01 Malacky
11. Slovák Lines, a.s., Bottova 7, 811 09 Bratislava
12. Nemocničná a.s., Nemocnica Malacky, Duk. hrdinov 34, 901 01 Malacky
13. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, Trnavská cesta 8/A, 821 08 Bratislava
14. Mesto Malacky, Obec Rohožník, Obec Kuchyňa, Obec Pernek, VO Záhorie
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