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Mesto Trnava, v zastúpení primátorom mesta podľa § 13 ods. 5 zákona č. 369/90 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako príslušný cestný správny orgán podľa § 3 
ods. 2 a § 7 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov, § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon), po dohode s OR PZ SR, Okresným dopravným inšpektorátom v 
Trnave a po prerokovaní žiadosti Mesta Trnava, Mestský úrad v Trnave, odbor investičnej 
výstavby, IČO: 00313114, Trhová 3, 917 71 Trnava, podanej dňa 22.06.2018 pod číslom 
64209/2018 vydáva toto 

 
 

 povolenie 
 
 

pre žiadateľa: Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, odbor investičnej výstavby,                
IČO: 00313114, Trhová 3, 917 71 Trnava,  

na uzávierku chodníka a miestnej komunikácie na Ulici Jána Hollého v Trnave, 
 

Dôvod uzávierky: realizácia stavby " Obnova povrchov Ulice Jána Hollého" 

Druh uzávierky: úp lná uzávierka komunikác ie  a  chodníka -  podľa priloženej situácie 

Doba uzávierky: od 07:00 hod. dňa 11.07.2018 

 do 18:00 hod. dňa 15.12.2018. 

Úsek a dĺžka uzávierky: v dĺžke 310 m. 

od od križovatky ulíc Dolnopotočná - Jána Hollého, 

po po križovatku ulíc Invalidská - Jána Hollého. 

Popis obchádzky: Na Ulicu Dolnopotočná sa bude možné dostať z Ulice Halenárska a  z 
parkoviska na Ulici Dolnopotočná sa bude možné dostať po Ulici Paulínska. Zásobovanie 
prevádzok na Ulici Hviezdoslavova bude umožnené po Uliciach Hornopotočná a Pekárska a 
výjazd  po ulici Pekárska. 

 
Podmienky uzávierky: 
 
1. Chodník a miestna komunikácia smú byť uzavreté najdlhšie na dobu povolenú týmto 

povolením. Žiadateľ je povinný urobiť všetko pre skrátenie doby uzávierky. 
 
2. Uzávierku a obchádzku vyznačí žiadateľ prostredníctvom zhotoviteľa diela EUROVIA SK, 

a.s.,  IČO: 31651518, Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, osadením prenosných dopravných 
značiek a dopravných zariadení podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
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o cestnej premávke (podľa odsúhlaseného návrhu) a určenia vydaného mestom Trnava 
číslo ODaKS/28501-90490/2017/Seč zo dňa 22.12.2017.  

 
3. Žiadateľ zodpovedá prostredníctvom zhotoviteľa diela EUROVIA SK, a.s.,  IČO: 31651518, 

Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, za dobrý a úplný stav prenosného dopravného značenia, 
ktoré bude osadené v zmysle návrhu (plánu PDZ) dopravného značenia odsúhlaseného na 
OR PZ SR, Okresnom dopravnom inšpektoráte v Trnave. Za osadenie prenosného 
dopravného značenia je zodpovedný Peter Varga, č. t. 0917 579 960. Po skončení 
uzávierky zabezpečí žiadateľ odstránenie prenosných dopravných značiek a obnovenie 
trvalých dopravných značiek. 

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

ak si to vyžiada všeobecný záujem. 

 
5. Žiadateľ po odstránení prenosných dopravných značiek a obnovení trvalých dopravných 

značiek oznámi ukončenie uzávierky na Mestskom úrade v Trnave, odbore dopravy 
a komunálnych služieb, úseku dopravy – referáte dopravy a cestného hospodárstva ako 
aj na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Trnave. 

 
6. Mesto Trnava spôsobom v mieste obvyklým upozorní občanov na zmeny v organizácii 

dopravy. 

 
7. Špecifické podmienky: Výkopové práce pod ochranou úplnej uzávierky chodníka a 

miestnej komunikácie bude z dôvodu rekonštrukcie komunikácie bude vykonávať 
spoločnosť EUROVIA SK, a.s.,  IČO: 31651518, Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, 
stavbyvedúci/majster Peter Varga, č. t. 0917 579 960. Stavebné práce na uzavretom úseku 
chodníka a miestnej komunikácie musia byť realizované tak, aby bol k okolitej zástavbe 
umožnený prístup vozidiel hasičov, lekárskej služby a zásobovania. Na vjazdoch do 
jednotlivých objektov musia byť cez výkopy osadené premostenia z oceľových plechov. 

 

 
 

Odôvodnenie 
 
 

Povolenie na úplnú uzávierku miestnej komunikácie a chodníka na Ulici Jána Hollého v Trnave 
bolo vydané na základe žiadosti spoločnosti Mesta Trnava, Mestský úrad v Trnave,             
odbor investičnej výstavby, IČO: 00313114, Trhová 3, 917 71 Trnava, ktorá bola podaná        
dňa 22.06.2018 pod číslom 64209/2018. Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave,                  
odbor investičnej výstavby, požiadalo o úplnú uzávierku miestnej komunikácie a chodníka 
z dôvodu ich  rekonštrukcie, ktoré budú počas prác rozkopané a pre vozidlá  neprejazdné a 
preto bolo žiadosti vyhovené a žiadateľovi vydané povolenie na úplnú uzávierku miestnej 
komunikácie a chodníka  na Ulici Jána Hollého v Trnave, a to v termíne uvedenom na prvej 
strane tohto povolenia.  

 
 

V zmysle § 4 zákona č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je 
žiadateľ oslobodený od správneho poplatku. 
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              Podľa § 7, ods. 6, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
v znení neskorších predpisov sa na rozhodovanie o uzávierkach, obchádzkach a odklonoch 
nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. 

 
 
 
 
 
 

                 
 
  
  

 

JUDr. Peter Bročka, LL.M. 
primátor 

v zastúpení na základe písomného poverenia 
Mgr. Tibor Pekarčík 

prvý zástupca primátora 
 

 

 

Doručí sa 

1. Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, odbor investičnej výstavby,  Trhová 3, 917 71 Trnava, 
2. EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, 
 

Na vedomie 
1. OR PZ SR, Okresný dopravný inšpektorát v Trnave, Starohájska 3, 91701 Trnava 
2. Operačné stredisko HaZZ v Trnave, Kollárova 8, 91702 Trnava 
3. Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Trnava, Kollárova 8, 91702 Trnava 
4. ARRIVA Trnava, a.s. Ulica Nitrianska 5, 91701 Trnava 
 

Zodpovedný: Mestský úrad v Trnave - odbor dopravy a komunálnych služieb, 
Ing. Miroslava Zrebná poverená zastupovaním vedúceho odboru dopravy a komunálnych služieb 
 


