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Sp.č. : 3500/2013 – Doprava     V Púchove dňa 22.11.2013 
Ev.č. : 8168/2013 
Vybavuje: Fedorová, Beňová  
Č.tel.0421/4650816 
 

        Mesto Púchov, v zastúpení primátorom mesta ako príslušným správnym 
orgánom podľa § 13 ods. 5 v spojitosti s § 4 ods. 3 písm. f a g zákona 369/1990 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 ods. 2, §7 zákona 
č.135/1961 Zb. zákon o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ) v znení zmien 
a doplnkov a §10 vyhlášky č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných 
komunikáciách po posúdení a prerokovaní s dopravným inšpektorátom v Pov. 
Bystrici preskúmal žiadosť  a  udeľuje   
 

povolenie 
 

na úplnú uzávierku miestnej komunikácie Námestie slobody, Púchov . 
 
Žiadateľ:  Mesto Púchov, Štefánikova 821, Púchov 
 
Druh uzávierky: úplná  uzávierka 
 
Doba uzávierky: 7.12.2013 
 
Dôvod uzávierky: Konanie akcie „ X. Mikulášsky jarmok“   
 
Miesto uzávierky: Sobota 7.12.2013  

Námestie slobody od 05.00 hod. do 20.00 hod. 
     
Obchádzka je vedená po ulici 1. mája a Ul. Moravská. 
 
Podmienky: 

1. Miestne komunikácie môžu  byť uzavreté najdlhšie na dobu určenú v tomto 
povolení. 

 
2. Prekročenie stanovenej lehoty je postihnuteľné pokutou vo výške podľa § 

22a zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov a vyhl. Č. 35/1984 
Zb. 

 
3. Žiadateľ je povinný urobiť všetko pre skrátenie uzávierky. 

 
4. Žiadateľ zabezpečí, že uzávierka bude vyznačená osadením dočasných   

dopravných značiek a dopravných zariadení podľa vyhl. MV SR č. 9/2009 Z.z.,      
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. 



o cestnej  premávke v znení neskorších predpisov na základe súhlasného 
stanoviska dopravného inžiniera 28.10.2013 
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5. Po osadení dopravných značiek musí byť vykonaná ich kontrola zo strany  

dopravného inšpektorátu. Za dopravný stav dočasného dopravného značenia  
počas jeho umiestnenia zodpovedá dodávateľ stavebných prác  Podnik 
technických služieb mesta Púchov. 
 

6. Žiadateľ zabezpečí, aby po skončení uzávierky cesty boli odstránené všetky 
dopravné  značky a zariadenia , ktoré boli z tohto titulu osadené. Súčasne 
musia  byť obnovené všetky trvalé dopravné značky. 
 

7. Za dodržanie všetkých podmienok tohto povolenia  zodpovedá Juraj Drocár, 
MsÚ Púchov.  

 
8. Ak si to vyžiada verejný záujem, povoľujúci orgán si vyhradzuje právo toto 

povolenie doplniť, rozšíriť, prípadne zrušiť, čím žiadateľovi nevznikne nárok na 
uplatnenie už vzniknutých nákladov. 

 
    Toto povolenie nenahradzuje iné povolenie podľa stavebných, vodoprávnych 
alebo iných predpisov. 
    Za vydanie povolenia sa podľa zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch 
v znení neskorších predpisov vyrubuje správny poplatok 0-€.   
 
Odôvodnenie: 
 Mesto Púchov organizuje X. Mikulášsky jarmok v dňoch 7.12.2013. Počas 
jarmoku je potrebná úplná uzávierka Námestia slobody . 
 
Poučenie: 
 
 Na toto povolenie podľa §7 odst.6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa nevzťahujú 
všeobecné predpisy o správnom konaní. 
 
         Mgr. Marián Michalec 
               primátor mesta  
 
 
 
Na vedomie: 
 

1.OR PZ, ODI Považská Bystrica 
2.OO PZ , Svätoplukova, Púchov 
3.Okresné riaditeľstvo HaZZ, Púchov 
4.Mestská polícia, Púchov 
5.Mestský úrad Púchov, odd. BP, dopravy, CR a služieb 
6.PTSM Púchov  - správca   
7.ADP Púchov a.s., Trenčianska, Púchov 


