
  
 

 

Telefón Fax E-mail Internet            IČO 

+421-41/733 5846  +421-41/733 5849  

 

Jan.bilik2@minv.sk www.minv.sk           00151866 

 

 

 

                              

         Podľa 
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Vaše číslo/zo dňa        Naše číslo                   Vybavuje/linka                  Žilina 

- /    -  OU-ZA-OCDPK-2022/044599/3/BIL Ing. Ján Bilík  27. 09. 2022  

   Stupeň dôvernosti: VJ                   

 

Vec:    

Úradná oprava povolenia č. OU-ZA-OCDPK-2022/044599/2/BIL z 026. 09. 2022 (čiastočná 

uzávierka cesty I/11 v km 435,500 v rámci stavby „D3 Žilina, Brodno-KNM, privádzač “ 

                                      

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

cestný správny orgán vydal dňa 26. 09. 2022 povolenie na čiastočnú uzávierku cesty I/11 vkm cca 

435,500 (pred odbočením k motorestu Skalka) v k.ú.  Radoľa v súvislosti so zakladaním mostného 

objektu SO 231 (v rámci stavby „D3 Žilina, Brodno-KNM, privádzač“) ponad cestu I.triedy 

o z n a m u j e  všetkým dotknutým subjektom, že v zmysle §47 ods. 6 zákona č.71/1967Zb. o správnom 

konaní vykonáva   

ú r a d n ú   o p r a v u  

 

termínu trvania predmetnej uzávierky, ktorý má znieť správne znieť:  
01. október 2022 – 30. október 2023  (namiesto nesprávne uvedeného : 01.  -  31. október 2022). 

 

Nakoľko ide o zrejmú nesprávnosť písomného vyhotovenia predmetného povolenia 

upovedomujeme o tomto účastníkov konania spôsobom, ktorý umožňuje vyššie uvedené ustanovenie 

správneho poriadku. Všetky ostatné ustanovenia predmetného povolenia ostávajú v platnosti. 
 

Doručuje sa: 

Metrostav DS, a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava  

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

SSC IVSC Žilina  

Tichý, s.r.o., Varín 

Obec Radoľa  

Mesto KNM 

Na vedomie : 

KR PZ KDI Žilina  

OR PZ ODI Čadca 

SSC, odbor cestnej databanky  

ÚNMS SR, Štefanovičova 3, 810 05  Bratislava  

KOS zdravotnej záchrannej služby - mailom 

KR HaZZ Žilina, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina – mailom 

KS IZS, J. Kráľa 4, 010 40 – mailom 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Ing. Zuzana  Polkorábová     

                   vedúca odboru 

 

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina 
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