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Číslo spisu
OU-CA-OCDPK-2022/011310-002

Čadca
09. 08. 2022

Rozhodnutie
o zvláštnom užívaní pozemných komunikácií II. a III. triedy

Výrok
Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len „OU CA OCDPK“) ako vecne
a miestne príslušný cestný správny orgán v zmysle § 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestných zákon) (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.“) po preskúmaní žiadosti o povolenie zvláštneho
užívania doručenej dňa 05. 08. 2022, od spoločnosti Sigma motor, s. r. o., 1. máje 871/13, 460 07 Liberec (ďalej len
„žiadateľ“), z dôvodu konania športového podujatia: „Preteky automobilov do vrchu – PAV Nová Bystrica 2022“,
vydáva podľa § 32 ods. 1, 2, 3 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov toto rozhodnutie o zvláštnom užívaní pozemnej komunikácie, ktorým

p o v o ľ u j e

podľa § 8 zákona č. 135/1961 Zb. a § 11 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o
pozemných komunikáciách, zvláštne užívanie pozemnej komunikácie III/2036 Nová Bystrica – Vychylovka dňa 12.
08. 2022 (piatok) na účel parkovania pretekárskych automobilov a II/520 Krásno nad Kysucou – Nová Bystrica
v termíne 13. 08. 2022 (sobota) - 14. 08. 2022 (nedeľa) v čase 07:00 - 20:00 hod., z dôvodu konania športového
podujatia: „Preteky automobilov do vrchu“ (ďalej len „podujatie“), ktoré sa uskutoční za úplnej uzávierky cesty
II/520 a za dodržania nasledovných podmienok:

1. Žiadateľ zodpovedá za priebeh, usporiadateľskú službu a organizáciu podujatia.
2. Žiadateľ zabezpečí spôsobilé a náležite vystrojené osoby pre potreby regulácie premávky na ceste
3. Žiadateľ zabezpečí okamžitý prejazd zásahových vozidiel hasičského záchranného zboru, vozidiel rýchlej
zdravotníckej pomoci a prejazd cyklistických pretekov „Kysuce - Orava cez kopec 2022“
4. Podujatie sa bude konať za úplnej uzávierky pozemnej komunikácie II/520 podľa povolenia č.: OU-CA-
OCDPK-2022/011311-002 zo dňa 05. 08. 2022 v súlade s dočasným dopravným značením určenia č.: OU-CA-
OCDPK-2022/011349-002 zo dňa 09. 08. 2022.
5. Žiadateľ je povinný dodržať podmienky stanoviska Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Čadci, Okresného
dopravného inšpektorátu, č. s. ORPZ-CA-ODI-46-030/2022, zo dňa 05. 08. 2022.
6. Žiadateľ je povinný dodržať podmienky stanoviska Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja, č. s.: 001/2022/
SAUCCA-350, zo dňa 05. 08. 2022.
7. Žiadateľ zodpovedá za znečistenie a poškodenia, ktoré vzniknú na cestnom telese predmetných ciest alebo na
majetku tretích osôb. Prípadné znečistenia a poškodenia cestného telesa predmetných ciest žiadateľ opraví na vlastné
náklady.
8. Za splnenie podmienok tohto rozhodnutia zodpovedá: Sigma motor, s. r. o., 1. máje 871/13, 460 07 Liberec,
Stanislav Firtl; +420 778 792 107.
9. Zvláštne užívanie predmetnej pozemnej komunikácie je možné uskutočniť až po nadobudnutí právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
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10. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť stanovené podmienky v tomto
rozhodnutí, ak si to vyžiada verejný záujem.

Odôvodnenie
Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií prijal dňa 05. 08. 2022 žiadosť o povolenie
zvláštneho užívania, od spoločnosti Sigma motor, s. r. o., 1. máje 871/13, 460 07 Liberec, z dôvodu konania
športového podujatia: „Preteky automobilov do vrchu – PAV Nová Bystrica 2022“, za úplnej uzávierky cesty II/520.

OU CA OCDPK preskúmal predmetnú žiadosť a jej prílohy potrebné na vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie
pozemnej komunikácie, vrátane súhlasných stanovísk:

• stanovisko Okresného dopravného inšpektorátu, Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Čadci, č. s. ORPZ-
CA-ODI-46-030/2022, zo dňa 05. 08. 2022,
• stanovisko Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja, č. s.: 001/2022/SAUCCA-350, zo dňa 05. 08. 2022,
• poverovacia listina na podujatie zapísané národnom športovom kalendári pre člena Slovenskej asociácie
motoristického športu zo dňa 11. 05. 2022

a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V zmysle Splnomocnenia položky 82 sadzobníka tvoriaceho prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov môže správny orgán v odôvodnených prípadoch znížiť, prípade odpustiť
poplatok podľa tejto položky. OU CA OCDPK na základe vyššie uvedených skutočností odpustil správny poplatok
za vydanie tohto rozhodnutia, nakoľko sa jedná o rozvoj športového diania na území Slovenskej republiky.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa doručenia, na správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal. Rozhodnutie
je možné preskúmať súdom.

Ing. Ján Balhárek PhD.
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10156

Doručuje sa
Sigma motor, s. r. o., 1. máje 871/13, 460 07  Liberec, Česká republika

Na vedomie
SPRÁVA CIEST ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina 1
Správa ciest ŽSK závod Kysuce, A. Hlinku 2621, 022 01 Čadca 1
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci, Palárikova 977/25, 022 01 Čadca 1
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA MOTORISTICKÉHO ŠPORTU Nitra, Fatranská 917/3, 949 01 Nitra 1
Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou
Obec Zborov nad Bystricou, Zborov nad Bystricou 223, 023 03 Zborov nad Bystricou
Obec Klubina, Klubina 67, 023 04 Klubina
Obec Radôstka, Radôstka 51, 023 04 Radôstka
Obec Stará Bystrica, Stará Bystrica 537, 023 04 Stará Bystrica
Obec Nová Bystrica, Nová Bystrica 657, 023 054 Nová Bystrica
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Okresný úrad Námestovo, odbor cestnej dopravy a pozemnej komunikácií, Miestneho priemyslu 571, 029 01
Námestovo 1
Okresný úrad Žilina odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
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