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Vec
Povolenie na úplnú uzávierku cesty č. III/1142 v k.ú. Kuklov

Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný orgán štátnej správy podľa §
3 ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
v zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov v súlade s § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) na základe záväzného stanoviska na základe záväzného stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu v
Senici zo dňa 14.10.2020 č. ORPZ-SE-ODP1-2020/002577-015 a stanoviska správcu cesty SÚC TTSK zo dňa
08.10.2020 č. 05108/2020/SÚCTt-4/6145 vydáva žiadateľovi: ŽSR Bratislava, OR Trnava, Strediska miestnej
správy a údržby ŽTO TO Trnava, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava

p o v o l e n i e

na uzávierku cesty č. III/1142 Kuklov – Čáry v úseku kkm 2,139 - 2,189 k.ú. Kuklov, v mieste železničného
priecestia.

Dôvod uzávierky : Oprava priecestnej konštrukcie v mieste úrovňového železničného
priecestia na žel. trati Trnava – Kúty v žkm 60,382.

Druh uzávierky: ú p l n á

Termín uzávierky: od 26.10.2020 (pondelok) od 08.00 h do 30.10.2020 (piatok) do 17.00 h

Dĺžka uzávierky: cca 0,050 km

Dĺžka obchádzky: cca 13,000 km

Popis obchádzky: v smere Čáry - Kuklov: od križovatky s cestou II/500 a III/1142 - po ceste II/ 500 Čáry – smerom
Šaštín-Stráže, po križovatku s cestou III/1140, ďalej po ceste č. III/1140 Šaštín-Stráže – smer Borský Sv. Jur po
križovatku s cestou III/1142, ďalej po III/1142 - Kuklov a opačne v smere Kuklov – Čáry, usmerňovaná dočasným
dopravným značením.

Trasa autobusovej dopravy: zmena linky 205 420 - ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava

____________________________________________________________________________________
Telefón
+421961155 720

E-mail
maria.kostialova@minv.sk

Internet IČO
00151866



Autobusový spoj prímestskej linky č. 205420 Šaštín-Stráže – Kuklov – Sekule –Moravský Svätý Ján bude v čase
uzávierky premávať zo Šaštína priamo do Kuklova,
čím nebudú obslúžené zastávky:
Šaštín-Stráže, most
Šaštín-Stráže, zdrav. stredisko
Šaštín-Stráže, Smolinské rázc.
Šaštín-Stráže, bytovky
Čáry, ZŠ
Čáry, rázc.

Povolenie sa vydáva za nasledujúcich podmienok:

1. Úsek cesty č. III/1142 sa smie uzavrieť len na dobu povolenú týmto povolením. Žiadateľ urobí všetko pre skrátenie
doby uzávierky.

2. Žiadateľ vyznačí a zabezpečí uzávierku cesty č. III/1142 a jej obchádzku po cestách II/500, II/590, III/1140,
III/1142, III/1143 a III/1155 osadením dočasných dopravných značiek podľa určenia Okresného úradu Senica,
odboru CDPK zo dňa 16.10.2020 č. OU-SE-OCDPK-2020/013086.

3. Po vyznačení uzávierky a obchádzky je žiadateľ povinný prizvať zástupcu dopravného inšpektorátu na vykonanie
kontroly správnosti a úplnosti prenosného dopravného značenia (kpt. Bc. Daniel Pavlík tel.: 0961 153511 - ODI
v Senici).

4. Žiadateľ zodpovedá za stav vyznačenia a zabezpečenia uzávierky po celý čas trvania uzávierky, taktiež zodpovedá
za bezodkladné uvedenie dopravného značenia do pôvodného stavu.

5. Starostovia obcí Kuklov, Čáry, Borský Svätý Jur a primátor Mesta Šaštín-Stráže zabezpečí informovanosť
obyvateľov o uzávierke cesty č. III/1142 spôsobom v mieste obvyklým (masovokomunikačné prostriedky, miestny
rozhlas, a pod).

6. Verejný dopravca pravidelnej prímestskej autobusovej linky č. 205420 ARRIVA, a.s. zabezpečí informovanosť
cestujúcich o vyradených autobusových zastávkach výveskami v autobuse a oznamom na zrušených zastávkach.

7. V prípade znečistenia, resp. poškodenia cesty č. III/1142 z dôvodu realizácie opravy žel. priecestia, žiadateľ dá
komunikáciu bezprostredne po skončení prác do pôvodného stavu na vlastné náklady.

8. Žiadateľ – ŽSR, OR Trnava zabezpečí včasné informovanie verejnosti o konaní uzávierky a obmedzení cestnej
premávky cestou masovokomunikačných prostriedkov (Stellaservis a pod.) a upozorní na dopravné obmedzenie
prepravcov, cestujúcich, dotknuté organizácie a firmy.

9. 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.

10. V prípade, že by sa uzávierka alebo obchádzka mala časovo alebo miestne rozšíriť žiadateľ musí požiadať o
nové povolenie.

11. Zodpovedný za organizáciu a zabezpečenie stavebných prác, ktorá sa budú konávať pod ochranou uzávierky
cesty: SMSÚ ŽTS TO Trnava – Michal Metelka – traťmajster ŽSR SMSÚ ŽTS TO Trnava, pracovisko Kúty, mobil:
0903 452 537.

12. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť, ak si to vyžiada
verejný záujem.
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Odôvodnenie

Žiadateľ, ŽSR – Oblastné riaditeľstvo Trnava – Stredisko miestnej správy a údržby ŽTS TO Trnava, Bratislavská 6/
D, 917 02 Trnava požiadal dňa 12.10.2020 o vydanie povolenia na úplnú uzávierku cesty č. III/1142 v km 2,139 –
2,189 v úseku Kuklov – Čáry v mieste železničného priecestia z dôvodu opravy priecestnej konštrukcie úrovňového
železničného priecestia na žel. trati Trnava - Kúty v žkm 64,991. K žiadosti bolo doložené záväzné stanovisko OR PZ
- Okresného dopravného inšpektorátu v Senici zo dňa 14.10.2020 č. ORPZ-SE-ODI1-2020/002577-015, stanovisko
správcu cesty SÚC TTSK zo dňa 08.10.2020 č. 05108/2020/SÚCTt-4/6145, stanovisko ARRIVA Trnava, a.s. zo
dňa 14.10.2020 č. 1718/2020, stanovisko SKAND Skalica, spol. s r.o., zo dňa 13.10.2020 a stanovisko Obce Kuklov
zo dňa 13.10.2020 č. SOÚ-3050/2020-BAD.

Podľa § 7 ods. 6 cestného zákona sa na rozhodovanie o uzávierkach nevzťahujú predpisy o správnom konaní (zákon
č. 71/1967 Zb.).

Za vydanie povolenia bol vybratý správny poplatok vo výške 70 € (slovom: sedemdesiat eur) podľa položky č.
83 písm. e) Sadzobníka tvoriaceho prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov, ktorý bol zaplatený e-kolkom.

Ing. Igor Š v r č e k
vedúci odboru

Doručenie - emailom:
1. Slovenská správa ciest Bratislava, Odbor cestnej databanky, Miletičova 19, 826 19 Bratislava:
dispecing@dic.ssc.sk
2. Falck Záchranná, a. s., Moldavská 8/A, 040 11 Košice: operation@falck-zachranna.sk
3. Okresný úrad Trnava, Odbor KR, Koordinačné stredisko IZS, Kollárova 8, 917 02 Trnava: ks.izs.tt@minv.sk;
operacne.ta@hazz.minv.sk, technik.tt@emergency-slovania.sk
4. Stella centrum dopravných informácií, Ružinovská 1, P.O. Box 85, 820 09 Bratislava: my@stellacentrum.sk
5. Slovenský rozhlas, Zelená vlna: zelenavlna@rozhlas.sk
6. Notifikácia: infonot@normoff.gov.sk

Príloha
cestovný poriadok linky č. 205420
mapka

Ing. Igor Švrček
vedúci odboru CDPK

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-SE-OCDPK-2020/013214-008

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Oblastná správa majteku Trnava, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava 2
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
Obec Kuklov, Kuklov 203, 908 78 Kuklov
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Obec Čáry, M.Kollára 53, 908 43 Čáry
Mesto Šaštín-Stráže, Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže 1
ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava 2
SKAND Skalica, spol. s r.o., Nádražná 26, 909 01 Skalica 1
Trnavský samosprávny kraj, odbor stratégií a projektov, Starohájska 10, 917 01 Trnava 1
Obec Borský Svätý Jur, Borský Svätý Jur 690, 908 79 Borský Svätý Jur
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