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OZNÁMENIE PODĽA 

NARIADENIA RADY (ES) č. 2679/98 

o fungovaní vnútorného trhu vo vzťahu k voľnému pohybu tovaru medzi 
členskými štátmi 

 

Miesto, dátum a čas 
oznámenia: 

Žilina, 09. 03. 2022 

určené pre:  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 
SR (ÚNMS SR) 
Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí 
Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 
2679/98 
Štefanovičova 3 
P.O.BOX 76 
810 05 Bratislava 

 tel.: 02/57 485 323 
infonot@normoff.gov.sk 

Oznamujúci subjekt: Okresný úrad Žilina 
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
Vysokoškolákov 8556/33B  
010 01 Žilina 
 

Dôvod oznámenia: 
 
 
 
 
 
Druh uzávierky: 
 
Dôvod uzávierky: 
 
 
 
Miesto uzávierky: 
 

povolenie na krátkodobé úplné uzávierky cesty I/18 
v km 504,580 – 504,980 z dôvodu nevyhnutného 
výrubu resp. odstraňovania drevnej kalamity nad 
cestou I/18 v predmetnom staničení v k.ú. 
Stankovany  
 
úplná   u z á v i e r k a 
 
vykonanie výrubu kalamitou napadnutých stromov 
s následným odvozom vyťaženej drevnej hmoty 
(smerom od cesty) 
 
cesta I/18 v km 504,580 – 504,980 v k.ú. 
Stankovany 
 

Termín trvania uzávierky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

od 19. marca 2022 počas štyroch po sebe 
nasledujúcich víkendov t.zn. v dňoch :  
19. – 20. marec 2022  
26. – 27. marec 2022  
02. – 03. apríl 2022  
09. – 10. apríl 2022  
vždy v čase: v sobotu 08:00 hod. do 17:00 hod., v 
nedeľu len do 15:00 hod. v hodinových intervaloch 
tzn. max. 15-20min uzavretie cesty z oboch 
smerov, nasledovných 40-45min vyprázdnenie 
vzniknutých kolón  
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Dĺžka uzávierky: 
 

Cesta I/18 bude uvedeným spôsobom krátkodobo 
uzatváraná v staničení km 504,580 – 504,980 tzn. 
max 400m (pracovné miesto je v prípade 
nevyhnutnosti primerane skrátiť (na pokyn 
príslušníka PZ, resp. správcu komunikácie) 
 

Popis uzávierky: Cestná premávka bude v minimálne hodinových 
intervaloch (s predpokladaným začiatkom vždy o 
celej hodine) obojsmerne uzatváraná na dobu cca 
15-20min za asistencie náležite poučených a 
vystrojených osôb príp. s asistenciou príslušníkov 
policajného zboru. Nasledujúcich 40-45min bude 
obojsmerná premávka uvoľnená s predpokladom 
vyprázdnenia vzniknutých kolón. Vozidlám 
integrovaného záchranného systému je zhotoviteľ 
umožniť prejazd v čo najkratšom čase 
nevyhnutnom k zaisteniu jeho bezpečnosti. 

 


