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Vec
Určenie prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení na ceste III/2669 Prša - Poltár, III/2741 Husiná –
Veľké Dravce, III/2655 Lučenec - Boľkovce - vyznačenie obchádzkovej trasy

Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný orgán štátnej správy na
úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa § 2 ods. 3 a § 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 a podľa § 3 ods.
1 písm. c) zákona č. l35/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, na
základe žiadosti žiadateľa:

Slovenská správa ciest – IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

určuje

v zmysle § 3 ods. 5 písm. f) zákona č. 135/1961 Zb. v súlade s vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom
značení, zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe
výsledkov rokovania dňa 02. 03. 2020, záväzného stanoviska OR PZ PDI Lučenec a stanoviska správcu komunikácie
použitie nasledovných dopravných značiek a dopravných zariadení:

Druh: Podľa Náčrtu (Projekt) organizácie dopravy a rozmiestnenia prenosného dopravného značenia k stavbe
„Vylúčenie prejazdu cez mostný objekt – ID M 5265, ev. č. 71-002 – Most cez železničnú trať pri obci Holiša“ časť
„Prenosné dopravné značenie – obchádzkové trasy“, vypracovaného Ing. Petrom Vonšom – autorizovaný stavebný
inžinier.

na ceste: III/2669 Prša - Poltár, III/2741 Husiná – Veľké Dravce, III/2655 Lučenec - Boľkovce
v úseku: križovatka cesty I/16 s cestou III/2669, križovatka cesty I/71 s cestou III/2669, križovatka cesty I/71s cestou
III/2655

Podmienky:
1. Dopravné značky a dopravné zariadenia musia spĺňať ustanovenia Vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom
značení, zákon NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Osadenie dopravných značiek a dopravných zariadení zabezpečí žiadateľ v zmysle platných noriem a podľa Náčrtu
(Projekt) organizácie dopravy a rozmiestnenia prenosného dopravného značenia k stavbe „Vylúčenie prejazdu cez
mostný objekt – ID M 5265, ev. č. 71-002 – Most cez železničnú trať pri obci Holiša“ časť „Prenosné dopravné
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značenie – obchádzkové trasy“, vypracovaného Ing. Petrom Vonšom – autorizovaným stavebným inžinierom na
svoje náklady firmou, ktorá má v uvedenej oblasti dostatočné odborné a praktické skúsenosti.
Zodpovednou osobou za umiestnenie a stav dopravného značenia je :
Slovenská správa ciest – IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica, tel. č.: 048/43 432 26

3. Dopravné značenie je dočasné a bude umiestnené v termíne od 20. 10. 2020 do 30. 11. 2020, po dobu maximálne
14 dní. Žiadateľ umiestnenie určeného dopravného značenia a dopravných zariadení oznámi minimálne 1 deň vopred
správcovi komunikácie, dopravnej polícii a cestnému správnemu orgánu.

4. Po ukončení stavby je potrebné určené dočasné dopravné značenie a dopravné zariadenia bezodkladne odstrániť.

5. Určené dopravné značenie a dopravné zariadenie nemusí byť konečné a v prípade potreby (napr. prevádzkové
podmienky, bezpečnosť cestnej premávky, zmena legislatívy a pod.) je možné ho doplniť. Zmenu alebo doplnenie
po odsúhlasení ODI je potrebné nahlásiť na príslušnom cestnom správnom orgáne.

6. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada
všeobecný záujem.

7. V prípade potreby umiestnenia prenosného dopravného značenia na iných komunikáciách, ako na ceste II. a III.
triedy v okrese Poltár a Lučenec (cesty I. triedy a MK) je žiadateľ povinný o toto požiadať príslušné cestné správne
orgány.

8. Rešpektovať podmienky záväzného stanoviska ORPZ ODI Lučenec vydané pod č. ORPZ-LC-ODI-62-161/2020
zo dňa 28.09.2020 a podmienky stanoviska správcu komunikácie BBRSC, a.s. Banská Bystrica vydaného pod č.
BBRSC/05186,05494/2020 zo dňa 07.10.2020.

9. V prípade nedodržania niektorej z uvedených podmienok a termínov tohto určenia uplatní cestný správny orgán
voči žiadateľovi sankcie podľa § 22a cestného zákona.

Odôvodnenie

Dňa 07.10.2020 dostal Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií od spoločnosti
Slovenská správa ciest – IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica žiadosť na určenie
prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení na cestách III/2669, III/2741 a III/2655, doloženú projektom
organizácie dopravy, ktorý bol odsúhlasený ODI Lučenec.
Určenie dopravného značenia a dopravných zariadení sa vydáva na základe Vašej žiadosti, ktorej bolo vyhovené.

Poučenie

Na určovanie dopravného značenia a dopravných zariadení na cestách sa v zmysle § 3 ods. 6 zákona č.135/1961 Zb.
nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

plán DZ

Ing. Miroslav Zenka
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST - Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica, Skuteckého 357/32, 974 23
Banská Bystrica 1
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Lučenci, Námestie Tuhárske 12, 984 01 Lučenec 1
Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica 1
Obec Nové Hony, Nové Hony 13, 985 42 Nové Hony
Obec Veľké Dravce, Veľké Dravce 240, 985 42 Veľké Dravce
Obec Buzitka, Buzitka 126, 985 41 Šávoľ
Obec Prša, Prša 79, 985 41 Šávoľ
MESTO LUČENEC, Novohradská 1, 984 01 Lučenec 1


