
 
 
 

Číslo spisu: OU-ZA-OCDPK-2022/039125/2/POL                                      V Žiline, dňa 08. 08. 2022 

Stupeň dôvernosti :VJ 

 

 

 

 

 

 Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných  komunikácií  ako  príslušný  

správny orgán  podľa § 2 ods. 3 a § 9 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii 

miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako vecne a miestne 

príslušný cestný správny orgán podľa ustanovení § 3 ods. 4 písm. a) a ods. 5 písm. a) zákona                

č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, 

v súlade s ustanoveniami § 7 cestného zákona a ustanoveniami § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., 

ktorou sa vykonáva cestný zákon, na základe záväzného stanoviska Okresného riaditeľstva 

Policajného zboru v Žiline, Okresný dopravný inšpektorát (ďalej len „OR PZ, ODI Žilina“) 

a vyjadrení majetkových správcov dotknutých ciest a po preskúmaní žiadosti, ktorú podal 

Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22  Rajec  v y d á v a 

 

 

p o v o l e n i e 

 
na úplnú uzávierku ciest I/64, III/2111, III/2112 a III/2110 

v k. ú. Rajec, Šuja, Rajecká Lesná, Fačkov a Čičmany 
 

 

Druh uzávierky : ú p l n á 

 

Dôvod uzávierky  : konanie športového podujatia „Rajecký maratón“  

 

Termín uzávierky : 13. 08. 2022 od 08,30 h do 14,00 h 

 

Dĺžka uzávierky : cca 20 km 

 

Popis obchádzky : Jedna obchádzková trasa pôjde po ceste I/18 zo Žiliny do Martina, 

následne na cestu I/65 Martin – Príbovce, II/519 Príbovce – Nitrianske 

Pravno. V opačnom smere bude rovnaká. 

  Druhá obchádzková trasa pôjde po ceste I/61 z Považskej Bystrice do 

Ilavy a následne po ceste II/574 cez Valaskú Belú do Prievidze. 

V opačnom smere bude rovnaká. 

     

 

Ďalšie podmienky uzávierky:  

 

1. Úseky ciest I/64, III/2111, III/2112 a III/2110 sa smú uzavrieť najdlhšie na dobu povolenú 

týmto povolením.  

2. Na označenie uzávierky sa použije prenosné dopravné značenie schválené                                 

OR PZ, ODI Žilina listom č. ORPZ-ZA-ODI1-18-180/2022 dňa 23. 06. 2022 a určené 

Okresným úradom Žilina, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií listom                 

č. OU-ZA-OCDPK-2022/036875/2/POL zo dňa 08. 08. 2022, pričom vyobrazenie a rozmery 

 

 odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina 

 

 



 
 

dopravných značiek musia zodpovedať STN 018 020 v znení jej zmien a vyhláške MV SR              

č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení. K osadeniu prenosného dopravného značenia 

bezprostredne pred začatím prác bude prizvaný zástupca OR PZ, ODI Žilina. Žiadateľ je 

povinný rešpektovať ďalšie spresňujúce alebo doplňujúce pokyny OR PZ, ODI Žilina. 

K vyznačeniu obchádzkových trás budú prizvaní zástupcovia príslušných okresných 

dopravných inšpektorátov. 

3. Organizátor požiada o určenie prenosného dopravného značenia na obchádzkových trasách 

príslušné cestné správne orgány. 

4. Osadenie prenosného dopravného značenia vykoná organizácia oprávnená k takejto činnosti 

za dodržania platných ustanovení. Existujúce dopravné značenie, ktoré je v rozpore 

s prenosným dopravným značením bude zakryté a po skončení uzávierky uvedené                         

do pôvodného stavu. 

5. Regulácia cestnej premávky a zastavovanie vozidiel na cestách I/64, III/2111, III/2112 

a III/2110 bude zabezpečená príslušníkmi policajného zboru, príslušníkmi mestskej polície 

a usporiadateľmi - spôsobilými a náležite vystrojenými osobami. 

6. Žiadateľ po skončení športového podujatia pod ochranou uzávierky zabezpečí odstránenie 

prenosných dopravných značiek a zariadení, čo oznámi príslušným dopravným 

inšpektorátom  a povoľovaciemu orgánu. Trvalé dopravné značenie bude po ukončení akcie 

obnovené v zmysle pasportu dopravného značenia s okamžitou platnosťou. 

7. Organizátor dodrží v plnom rozsahu podmienky uvedené v týchto stanoviskách: 

 OR PZ, ODI Žilina č. ORPZ-ZA-ODI1-18-180/2022 zo dňa 23. 06. 2022, 

 Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina                                           

č. SSC/11083/2022/6470/23532 zo dňa 27. 06. 2022, 

 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja č. 7/2022/SAUCZA-46 zo dňa                      

29. 07. 2022, 

 SAD Žilina č. 2022/ODP zo dňa 13. 07. 2022, 

 Obec Fačkov č. 1024/2022/Mč zo dňa 22. 06. 2022. 

7. Organizátor zabezpečí počas úplnej uzávierky ciest prejazd vozidiel zložiek záchranného 

systému (KOS). 

8. Organizátor zabezpečí prejazd liniek verejnej autobusovej dopravy v zmysle stanoviska SAD 

Žilina, a. s. zo dňa 13. 07. 2022 a taktiež umožní prejazd osobných motorových vozidiel 

čakajúcich na vjazd do obcí, resp. výjazd z obcí dotknutých úplnou uzávierkou (v zmysle 

stanoviska obce Fačkov k uskutočneniu športového podujatia). 

9. Organizátor je povinný udržiavať komunikáciu počas úplnej uzávierky v zodpovedajúcom 

technickom stave z dôvodu zabezpečenia bezpečnej a plynulej cestnej premávky. Náklady                    

na jej prípadné uvedenie do pôvodného stavu po skončení uzávierky uhrádza organizátor. 

10. Organizátor je povinný o úplnej uzávierke pred začatím uzávierky informovať všetky zložky 

záchranného systému, t. j. PZ SR, záchrannú zdravotnú službu a hasičský záchranný zbor a 

užívateľov uvedených ciest a  prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb v dostatočnom 

časovom predstihu informovať o. i. aj prostredníctvom celoštátnych a regionálnych 

masovokomunikačných prostriedkov. 

11. Za organizáciu športovej akcie na cestách I/64, III/2111, III/2112 a III/2110  pod ochranou 

uzávierky, ako aj osadenie prenosného dopravného značenia zodpovedá: riaditeľ pretekov – 

Pavol Uhlárik, tel. č. 0903 175 665. 

12. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, 

ak si to vyžiada všeobecný záujem. 

13. Ak sa má uzávierka časovo alebo miestne rozšíriť, je nutné podať novú žiadosť o vydanie 

nového povolenia na tunajší cestný správny orgán. 



 
 

14. V prípade, že uzávierka nebude realizovaná v povolenom termíne, alebo bude ukončená pred 

termínom uzávierky, organizátor je povinný túto skutočnosť oznámiť tunajšiemu orgánu 

a všetkým dotknutým orgánom a organizáciám. 

15. V prípade nedodržania termínu uzávierky, resp. povoľujúcich podmienok budú voči 

žiadateľovi vyvodené dôsledky podľa § 22a cestného  zákona. 

 

 

Toto povolenie nie je rozhodnutím a nenahrádza povolenie ani súhlas podľa zákona                           

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 

     

 Podľa § 7 ods. 6 cestného zákona sa na rozhodovanie o uzávierkach a obchádzkach 

nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, preto proti rozhodnutiu o povolení 

uzávierky  nemožno podať odvolanie. 

 

 Za vydanie  povolenia sa správny poplatok  n e v y b e r á , nakoľko je žiadateľ podľa                           

§ 4 ods. 1 písm. a)  zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov od jeho zaplatenia oslobodený.   

 
 

 

Povolenie sa doručuje  

1. Mesto Rajec (CÚD) 

2. KR PZ, KDI Žilina (CÚD) 

3. OR PZ, ODI Žilina (CÚD) 

4. SSC, IVSC Žilina (CÚD) 

5. SC ŽSK (CÚD) 

6. Obec Šuja (CÚD) 

7. Obec Čičmany (CÚD) 

8. Obec Fačkov (CÚD) 

9. Obec Rajecká Lesná (CÚD) 

10. Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému, J. Kráľa 4, 010 40  Žilina – mailom 

11. SSC – odbor cestnej databanky – mailom 

12. SAD Žilina, a. s. - mailom 

13. ÚNMS SR, Štefanovičova 3, 810 05  Bratislava – notifikácia CÚD 

Spis 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Ing. Zuzana Polkorábová 

                                                            vedúca odboru 

 
 
 

 
 

 

Telefón  E-mail                Internet            IČO 

+421-41/733 5844  zuzana.polkorabova@minv.sk                www.minv.sk            00151866 

 


