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o zvláštnom užívaní pozemných

okľesný urad Čadca, odbor cestnej dopľavy a pozemných komunikácií (ďalej len ,,oU
CA OCDPK") ako vecne a miestne príslušný cestný správny orgán v zmysle $ 3 ods. 5 písm. a)

zžkona č. 1351196l Zb. o pozemných komunikáciách (cestných zél<on) (ďalej len ,,zákon č.

135/196I Zb.") po preskúmaní žiadosti o povolenie zvláštneho uŽívania ciest so Zmenou teľmínu
pľe cyklomaratónBeskyd Totlr 202Q, doľučenej dŕla21. 05.2020, doplnenej dňa 15. 07.2020 od

žíadateľa: Ing. Marcela Vaľeová. Plzeňská 1573/17. 700 30 ostrava-Hrabúvka. ČR, z dôvodu
usporiadania športového podujatia: ,,Cyklomaratón Beskyd Tollr 2020", vydáva v zmysle $ 32

ods. 1,2,3 a $ 46 zžkoĺač.7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), toto ľozhodnutie
o zvláštnom vživani pozemných komunikácií, ktoqým

povol'uje

v zmysle $ 8 ods. 7 zákond č,. I35lt96l Zb. a podľa $ 11 ods. 1 písm. d) vyhlášky
35ll984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. |3511961 Zb. zvláštne uživarie pozemných

komunikácií z dôvodu usporiadania športového podujatia: ,rCyklomaratón Beskyd Touľ
2020", ktory sa uskutoční dňa 29.08.2020 (sobota) so štaľtom o 09:30 hod. naparkovisku
v Bíle 1Čn) po tľase od štátnej hĺanice s ČR po ceste II/484 Tulzovka - Klokočov cez kľuhovú

kĺiŽovatku ciest IV484 aIIt487 čadca - Makov v Turzovke, následne po ceste |Il487 po

kĺižovatku ciest IV487 aIIU2022 Kelčov _ Spojka, po ktorej cez NiŽný a Vyšný Kelčov
pokĺačuje do Českej ľepubliky, odkiaľ tľasa opäť pokľačuje cez územie SR po ceste IIľ2019
Makov - Kopanice aIJlL cez hĺaničný pľiechod Bumbálka do ČR (ďalej len,,cesty"),bez
v.ylúčenia cestnej pľemávky aza dodržania nasledovných podmienok:

l. Podujatie sa uskutoční len v prípade, ak nebude v ľozpoľe s aktuálnymi
opatľeniami na predchádzanie vzniku a šíľeniu prenosného ochorenia COVID-19'
prijafými Úradom veľejného zdravotníctva Slovenskej republilĺy.

2. Žíadateľ zabezpečí informovanie účastníkov športového podujatia o povinnosti

dodľŽiavania pravidiel cestnej pľemávky ustanovených v zákone č. 812009 Z. z. o cestnej

premávke ao zmene a doplnení niektoých zákonov.
3. Prejazd pelotónu sa uskutoční na územi Slovenskej republiky dŤn29.08.2020 od cca

09:30 hod. (podľa harmonogramu), bez wlúčenia cestnei Eemávky, pričom v kĺitických
miestach konania pľedmetného športového poduj atia je žiadateľ povinný zabezpečiť
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ľiadenie cestnej premávky odboľne spôsobilou' ľesp. poučenou osobou alebo zabezpečiť

kooľdináciu pľedmetných úsekov príslušníkmi Policajného zboru Slovenskej ľepubliky.

4. Účastníci špoľtového podujatia musia byt'usmeľňovaní k pľavej stľane kľajnice z dôvodu

minimalizácie vplyvov športového podujatia na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky

a taktieŽ z dôvodu zvýšenia bezpečnosti účastníkov poduj atia.

5. Žiadateľ zabezpeči špoľtové podujatie tak, aby boli vytvorené podmienky za účelom

minima|izácie vplyvov podujatia na bezpečnosť a plynulosť cestnej pľemávky.

6. Žiadateľ je povinný rešpektovať osobitné podmienky Kľajského riaditeľstva policajného

zboruv Žiline, Kĺajského dopravného inšpektorátu, ktoré sú uvedené v stanovisku č. s.

I<RPZ-ZA-IaI2-2020/000063-003, zo dňa 05. 05. 2020, doplnené dňa 15. 07. 2020

o súhlas so zmenou teľmínu.

7. Žiaďateľ je povinný rešpektovať osobitné podmienky okľesného riaditeľswa policajného

zboru v Čadci, okresného dopravného inšpektorátu, ktoré sú uvedené v stanovisku č. s.

6RPZ_CA-6DI-46-03}12O2O',zo dÍla 15. 04. 2020, doplnené dňa l0. 06.2020 o súhlas so

Zmenou termínu.

8. Žiadateľ je povinný rešpektovať osobitné podmienky Správy ciest Žilinského

samosprávneho kľaja, ktoľé sú uvedené v stanovisku č. s.: 006/2020/SAUCCA-156, zo

dňa 1 5 . 04. z02O a č. s. : 006l2020lsAUCCA-2 6I zo dila t2. 06. 2020 .

g. Žiadateľje povinný rešpektovať podmienky Slovenskej spľávy ciest, ktoľé sú uvedené v

stanovisku č. s. SSC/8 5951202016470/18038, zo dňa 10. 06. 2020.

l1.Žiadateli je povinný rešpektovať podmienky okľesného uradu Ži\ina, odboru cestnej

dopravy apozemných komunikácií, ktoré sú uvedené v stanovisku č. s. OU-ZA-OCDPK-

2020l024804l4lPoL,zo dťla 10. 06. 2020.

l1.ŽiadateL' zodpovedá za zabezpečenie sprievodných vozidiel, na ktoľých budú upevnené

panely s infoľmáciami o podujatí. Uspoľiadatelia budú zreteľne označeĺi, t. j. oblečení v

bezpečnostn;ých ľeflexných vestach a budú staľší ako 1 8 rokov.

I2.Prejazd pe|otónu významnými kľiŽovatkami bude zabezpečený pľíslušníkmi PZ SR'

pľípadne príslušníkmi mestskej polície. ostatné kĺižovatky a nebezpečné úseky budú

zabezpečené usporiadateľskou službou ĺáležite omačenou a poučenou so zastavovacím

terčom ,,Z5",v zmysle zékonač,.8l2O09 Z. z. o cestnej pľemávke a o Zmene a doplnení

niektoých zákonov.

13. Spľievodné vozidlá budú vybavené výstražným majiĺkom a budú sa nachádzať

nazaÓiatkua konci pelotónu. V prípade potľeby buďe zabezpečená aj zdravotná služba.

I4.Žiadateli je povinný s pľíslušným majetkovým správcom pľedmetn1ých ciest vykonať

obhliadku navľhovanej tľasy za účelom odstľánenia závad, ktoré by mohli ovplyvniť

bezpečnosť účastníkov špoľtového podujatia.

|S.Žíadatell zodpovedá za pripadĺé škody, ktoré vzniknú na cestnom telese predmetqých

ciest alebo na majetku tretích osôb.

16. Športové podujatie sa bude konať bez vylúčenia cestnej pľemávky a z toho dôvodu sú

všetci účastníci podujatia povinní rešpektovať pľavidlá cestnej premávky v zmysle

zžkonač.8l2}0g Z. z. o cestnej pľemávke a o zmene a doplnení niekto4ých ziĺkonov.

17. V pľípade znečistenia ciest je Žiadateľ povinný po skončení špoľtového podujatia uviesť

ich do pôvodného stavu.
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18. Usporiadateľ zabezpečí vhodným spôsobom infoľmovanie veľejnosti o konaní špoľtového

podujatia v masovokomunikačných prostriedkoch a zabezpeéí infoľmovanie dotknutých

obcí.
I9.Za pľiebeh, usporiadateľskú službu a organizáciu podujatia a splnenie stanovených

podmienok zodpovedá: Ing. Libor Hľdina. 26. dubna 208. 725 27 ostrava - Plesná.

Česká republika - tel. č. +420 603 251 905.

20. Povoľujúci oľgán si vyhradzuje pľávo kedykol'vek zmeniť alebo doplniť stanovené

podmienky v tomto rozhodnutí, ak si to vyžiadaveľejný záujem.

2l. Toto rozhodnutie nenahĺádza rczhodnutie na zvláštne uŽívanie miestnych komunikácií,

ktoľé je kompetentný vydať pľíslušný mestský alebo obecný uľad.

Toto rozhodnutie nenahródza iné povolenia podl'a platných všeobecne zúviizných próvnych
predpisov.

oDÔvoDNENIE

okresný urad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií preskúmal

Žiadosť opovolenie zvláštneho uŽívania ciest so Zmenou termínu, doručenú dÍ'a2l.05.2020,
doplnenú dňa 15. 07.2020, od: Ing. Maľcela Vaľgová, Plzeňská I573lI7,700 30 ostľava-

Hrabúvka, ČR, z dôvodu usporiadania špoľtového podujatia: ,,Cyklomaľatón Beskyd Tour 2020,

ktoý sa uskutoční dňa29.08.2020 (pobota) so štaľtom o 09:30 hod. na parkovisku v Bíle (ČR)

po trase od štátnej hľanice s ČR po ceste II/484 Turzovka _ Klokočov cez kľuhovú kľižovatku

ciest II/484 aIIl487 Čadca _ Makov v Turzovke, následne po ceste IIl487 po kĺiŽovatku ciest

Iv487 aIIIl2O22 Kelčov _ Spojka, po ktorej cez Nižný a Vyšný Kelčov pokľačuje do Českej

republiky, odkiaľ trasa opäť pokĺačuje cez ilzemie SR po ceste III|2019 Makov _ Kopanice
aI/IO cez hľaničný priechod Bumbálka do ČR, bez vylúčenia cestnej premávky.

Po podľobnom preštudovaní predmetnej žiadosti s prílohami: trať pľeteku - mapa,

zoznam ciest, haľmonogram; súhlasné stanoviská dotknutých orgánov aorganizácii:

Krajského riaditeľstva policajného zboru v Žiline, Kľajského dopravného

inšpektorátu, uvedené v stanovisku č. s. KRPZ-ZA-I<DI2-2020|000063-003, zo dňra

05.05.2020,doplnené dňa 15. 07.2020 o súhlas so Zmenouteľmínu.

okľesného riaditeľstva policajného zboru v Čadci, okĺesného dopravného

inšpektorátu, uvedené v stanovisku č. s. oRPZ-CA-ODI-46-039|2020, zo ďÍta 15. 04.

2020, doplnené dňa 10. 06.2020 o súhlas so zmenou termínu.

Spľávy ciest Žilinského samosprávneho kĺaja, uvedené v stanovisku č. s.:
006l2020lsAUCCA-1 56, zo dňa 15. 04.2020 a č. s.: 006l2020lsAUCCA-26l zo dňra

12.06.2020.
Slovenskej správy ciest, uvedené v stanovisku č. s. SSC/8595l2020l6470lt8038, zo

dňa 10. 06.2020.
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okresného úradu Žiliĺa, odboru cestnej dopravy apozemných komunikácii, uvedené
v stanovisku č. s. oU-ZA-oCDPK-2020l024804l4lPoL, zo dťla 10. 06. 2020.

oU CA OCDPK rozhodol tak, ako je uvedené vo qýľokovej časti tohto rozhodnutia.

V zmysle Splnomocnenia poloŽky 82 sadzobníka tvoľiaceho pľĺlohu zákona č,. l45/l995 Z' z. o správnych
poplatkoch v znení neskoľších predpisov môŽe spľávny orgán vodôvodnených pľípadochznĹŽiť, pľípade odpustiť
poplatok podl'a tejto položky' oU CA OCDPK na zák|ade vyššie uvedených skutočností odpustil správny poplatok

za vydanie tohto ľozhodnutia, nakoľko sajedná o ľozvoj špoľtového diania na území Slovenskej republiky.

POUCENIE

Pľoti tomuto rozhodnutiu je ŕnoŽné podať odvolanie v änysle $ 54 zakona č.7111967 Zb'
o spľávnom konaní v 7Írcni neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa doručenia na spľávny
orgán' ktoqý rozhodnutie vydal. Rozhodnutie je moŽné pľeskúmať súdom.
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1i Ing. Jrĺn Balhĺĺľek, PhD.
vedúci odboru

Doručuje sa:

l. Ing. Marcela Vargová, Plzeňská l573l7,700 30 ostrava-Hľabúvka, Česká ľepublika
2. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Maľtina Rázusa 1o4l{,0l0 01 Žilina
3. Spľáva ciest ŽSK, ZávodKysuce, A. Hlinku 262l,O22 01 Čadca
4. SC ŽSK Ži|na,Maľtina Rázusa l04, 0l0 0l Žľrna
5. okresný tradŽillna,odbor CD a PK, Vysokoškolákov 8556/33B,010 08 Žilina
6' Kľajské ľiaditeľstvo PZ, Kľajs(ý dopravný inšpektoľát, Kuzmányho 26,0|2n Žil:ľra

7 . okľesné riaditeľstvo PZ v Čaďci, okresný dopravný inšpektoľát, Palárikova g'l'1 , o22 0 t Čadca
8. obec Makov, obecný úrad, Makov č' 60,023 56 Makov
9. obec Vysoká nad Kysucou, Ústľedie 215,023 55 Vysoká nad Kysucou
10. Mesto Turzovka, Stred 178, 023 54 Turzovka
l 1 . obec Klokočov, obecný trad 962, 0z3 22 Klokočov
12. Spis
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