
Obec Brusno 
Ondrej nad Hronom, Ondrejská 360/1, 976 62 Brusno 

 

Č.j. 8 /610/2018/DOPR                V Brusne 17.12.2018  
 

ROZHODNUTIE 

 
V e r e j n á   v y h l á š k a 

 

Obec Brusno v zmysle §3 ods.2 a 6 zákona č. 135/1961 Zb. Zákon o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov a vyhlášky MV SR č.225/2004 

Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných 

komunikáciách v znení neskorších predpisov po dohode s OR PZ SR, okresným dopravným 

inšpektorátom v Banskej Bystrici  

 

určuje  použitie  dočasného, zvislého  dopravného  značenia 

 
počas  realizácie stavby „ Rekonštrukcia plynovodov v Brusne – Pod Brezikou, UO 

02547“ v termíne od 1.4.2019  do  30.9.2019 
 

na ceste III/2430 Ţelezničná a miestnych komunikáciách ul.Pod Dubinkou, ul. Konopiská a ul. Pod 

Brezinkou. 

 

Situacia dočasného zvislého dopravného značenia rieši organizáciu dopravy počas rekonštrukcie 

plynovodov v Brusne.  

Projekt je rozdelený na nasledovné etapy: 

I. Etapa 

II. Etapa 

III. Etapa 

IV. Etapa 
 

 

I. Etapa: 
Vodiči budú upozornení na práce dočasnými značkami:  

 IP30 /zmena miestnej úpravy + dodatková tabula s textom – „REKONŠTRUKCIA 

 PLYNOVODOU“/ 

 A19 /práca na ceste/ 

 A4 b,c /zúţená vozovka sprava, zľava/ 

 E7       /smerová šípka/ 

Chodci budú upozornení na prebiehajúce práce na chodníku dopravnými značkami: 

 B13    / zákaz vstupu chodcom/ 

 Z2a /zábrana na označenie uzávierky/ 

 C16 /chodci prejdite na druhú stranu/ 

Stavenisko bude oplotené stavebným plotom, ktorý musí byť ďalej ako 0,5m od okraja cesty. 
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V opačnom prípade je potrebné oplotenie označiť ako prekáţku cestnej premávky pomocou 

smerovacích dosiek: 

 Z4a,b /smerovacie dosky ľavá, pravá/ 

Pracovný úsek, ktorý bude zasahovať do vozovky bude označený ako: 

 C6b /príkázaný smer jazdy obchádzania vľavo/ 

 Z4a,b /smerovacia doska ľavá , pravá/ 

Šírka zúţenej vozovky na ceste III/2430 ul. Ţelezničná bude minimálne 5,5 m. Pri realizácií 

montáţnych jám bude zabezpečená šírka chodníkov pre chodcov min 1,05 m (0,75 m +2 x 0,15 m). 

Ak nebude moţné dodrţať šírku chodníka 1,05 m, tak bude cez montáţnu jamu vybudovná dočasná 

lávka so zábradlím. Montáţne jamy budú ohradené zábranami: 

 Z2a /zábrana na označenie uzávierky/ 

Šírka ryhy bude 0,6 m. V prípade potreby bude zabezpečený vjazd a výjazd vozidlám obyvateľov 

nehnuteľností na pozemok ako aj vozidlám záchranných zloţiek ( PMJ, RZP, Ha ZZ). Pri potrebe 

prejazdu bude nezasypaná rýha dočasne prekrytá oceľovou plaťňou alebo lávkou pre chodcov so 

zábradlím.  

  

II.Etapa 
Práce na ceste budú prebiehať počas celkovej uzávierky komunikácie. Vjazd bude povolený len 

vozidlám stavby a obyvateľom nehnuteľností. Vodiči budú upozornení na uzávierku komunikácie: 

  IP30 /zmena miestnej úpravy s textom „REKONŠTRUKCIA PLYNOVODOV“/ 

  A19 /práca na ceste/ 

  E7 /smerová šípka/ 

  B27a,b/zákaz odbočenia vpravo, vľavo/ 

  B1 /zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch/ 

  E12 /dodatková tabuľa s textom „Okrem vozidiel stavby a obyvateľov  ul. Pod Dubinkou 

  a Pod Brezinkou“/ 

  Z2a /zábrana na označenie uzávierky/ 

  IP5 /návesť pred slepou ulicou/   

  IP4 /slepá ulica/ 

Pracovný úsek, v ktorom budú prebiehať práce, bude riadený poučenými pracovníkmi pre riadenie 

dopravy oblečenými vo výstraţných odevoch so zastavovacími terčíkmi a dorozumievacími 

zariadeniami (vysielačkami). Pracovníci riadiaci dopravu budú usmerňovať chodcov a vozidlá 

vchádzajúce do pracovného priestoru a zabezpečovať ich bezpečný prejazd pracovným úsekom. 

Jedná sa hlavne o vozidlá obyvateľov dotknutých nehnuteľností. Pracovné stroje budú opatrené 

výstraţnými oranţovými majákmi. Šírka ryhy bude 0,6 m. V prípade potreby bude zabezpečený 

vjazd a výjazd vozidlám obyvateľov nehnuteľností na pozemok ako aj záchraných zloţiek (PMJ, 

RZP, HaZZ). Pri potrebe prejazdu bude nezasypaná ryha prekrytá oceľovou platňou. 
 

III.Etapa - frézovanie a asfaltovanie 
Práce na ceste budú prebiehať počas celkovej uzávierky komunikácie. Vjazd bude povolený len 

vozidlám stavby a obyvateľom nehnuteľností. Vodiči bodú upozornrní na uzávierku komunikácie : 

  IP30 /zmena miestnej úpravy s textom „OPRAVA VOZOVKY“/ 

  A19 /práce na ceste/ 

  E7 /smerová šípka/ 

  B27a,b/zákaz odbočenia vpravo, vľavo/ 

  B1 /zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel v oboch smeroch/ 

  E12 /dodatková tabuľa s textom „Okrem vozidiel sravby a obyvateľov ul. Pod Dubinkou a 

  ul. Pod Brezinkou“/ 
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  Z2a /zábrana na ukončenie uzávierky/ 

  IP5 /návesť pred slepou ulicou/   

  IP4 /slepá ulica/ 

   

Pracovný úsek, v ktorom budú prebiehať práce, bude riadený poučenými pracovníkmi pre riadenie 

dopravy oblečenými vo výstraţných odevoch so zastavovacími terčíkmi a dorozumievacími 

zariadeniami (vysielačkami). Pracovníci riadiaci dopravu budú usmerňovať chodcov a vozidlá 

vchádzajúce do pracovného priestoru a zabezpečovať ich bezpečný prejazd pracovným úsekom. 

Jedná sa hlavne o vozidlá obyvateľov dotknutých nehnuteľností. Pracovné stroje budú opatrené 

výstraţnými oranţovými majákmi. Šírka ryhy bude 0,6 m. V prípade potreby bude zabezpečený 

vjazd a výjazd vozidlám obyvateľov nehnuteľností na pozemok ako aj záchraných zloţiek (PMJ, 

RZP, HaZZ).  

 

IV. Etapa – medzi frézovaním a asfaltovaním 
Počas tejto etapy budú vodiči upozornení na nerovnosti na vozovke dočasnými dopravnými 

značkami: 

  IP30 /zmena miestnej úpravy s textom „OPRAVA VOZOVKY“/ 

        E7       /smerová šípka/ 

             A5      /nerovnosť vozovky/ 
 

Podmienky: 
  

 Dopravné značenie je určené jako dočasné. 

 Trvalé dopravné značenie, ktoré je v rozpore s prenosným dopravným značením je potrebné 

dočasne ostrániť prípadne prekryť. 

 Pouţité dopravné značky musia byť vyhotovené v základných rozmeroch a v reflexnej 

úprave. 

 Dopravné značky a zariadenia súvisiace s pracoviskom môţu byť osadené len bezprostredne 

pred začatím prác, ak nie je moţné toto dodrţať, musí byť ich platnosť dočasne zrušená 

prekrytím alebo iným vhodným spôsobom. 

 Realizácia opatrení na zabezpečenie pracoviska ( montáţ DZ) musí postupovať v smere 

jazdy, a ich zrušenie (demontáţ DZ) proti smeru jazdy. Práce sa môţu začať aţ po osadení 

všetkých dopravných značiek. 

 Stavebník zodpovedá za správne osadenie, dobré upevnenie a neustálu funkčnosť 

dopravných značiek a dopravných zariadení pouţitých na zabezpečenie pracoviska. 

 Pouţité dopravné značky a dopravné zariadenia musia spĺňať ustanovenia § 5 aţ § 8 

vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnú STN 01 8020. 

 Dopravné značky musia byť osadené na pruhovaných červeno-bielych stĺpikoch a osadené v 

gumových podstavcoch v zmysle ustanovenioa § 8 ods.9 vahl. MV SR č. 9/2009 Z.z. 

 Stavebník SPP- distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava, pracovisko Zvolen, 

 Lieskovská cesta 5, zodpovedá za správne osadenie, dobré upevnenie a neustálu funkčnosť 

dopravných značiek a dopravných zariadení pouţitých na zabezpečenie pracoviska. 
  

Odôvodnenie: 
 

Obec Brusno po prehodnotení situácie plynového potrubia na ul. Pod Brezinkou a  ţiadosti  SPP –  
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distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava, pracovisko Zvolen, Lieskovská cesta 5, o 

povolenie na zvlášne uţívanie miestnych komunikácii a po súhlasnom stanovisku OR PZ v Banskej 

Bystrici, Okresného ravného inšpektorátu, povolilo inštaláciu dočasného dopravného značenia v 

termíne od 1.4.2019 do 30.9.2019 z dôvodu stavby: „Rekonštrukcia plynovodov Brusno – Pod 

Brezinkou, UO 02547, za určených podmienok tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto 

Rozhodnutia.  

 

Poučenie : 
 

Na rozhodovnie o určovaní dopravného značenia sa podľa § 124 ods.6 písm.b) zákona č. 315/1996 

Z.z. o premávke na pozemných komunkácách v znení neskorších predpisov nevzťahujú všeobecné 

predpisy zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 

Toto konania má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli 

správneho orgánu - Obce Brusno. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.. Rozhodnutie sa 

súčasne zverejní na elektronickej stránke Obce Brusno. 

 

 
 

 

 

 

 

 

         v.r. 

 

       Ing. Jozef  Šimeček 
                starosta obce         

 

        

 

 

 

 

 

                                 2.1.2019 

Vyvesené dňa: …..........................   Zvesené dňa: …................................ 

 
 

 

 

 

 

 

 Na vedomie: 

 SPP – distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, pracovisko SPP -distribúcia, Zvolen, 

 Lieskovská cesta 5, 960 24 Zvolen  

 ORPZ v Banskej Bystrici, Okresný dopravný inšpektorát , Okruţná 19 

 Obec Brusno – spis 
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