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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, 28. 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 08 Žilina 

Dôvod oznámenia: 
 
 
 
Druh uzávierky: 
 
Miesto uzávierky: 
 
 

Dĺžka uzávierky: 
 
Dĺžka obchádzky: 
 
Dôvod uzávierky: 
 

p o v o l e n i e na úplnú uzávierku tunela Horelica 
a prípojnej komunikácie I/11A v km 414,300 – 
418,600.  
 
ú p l n á  
 
tunel Horelica a prípojnej komunikácie I/11A v km 
414,300 – 418,600 
 
4,3 km 
 
5,2 km 
 
Dôvodom úplnej uzávierky je vykonanie 
pravidelného servisu na technológií a stavbe tunela 
Horelica (čistenie ostenia tunela, vozovky, 
odvodňovacieho systému, údržba, oprava, 
prehliadky technologického vybavenia tunela, 
súvisiace práce s prevádzkou I/11A vrátane tunela 
a pod.) 
 

Termín trvania uzávierky: 
 

08. apríla 2022 (piatok) od 20.00 hod. - 10. apríla 
2022 (nedeľa) do 20.00 hod. (nepretržitá 48 
hodinová uzávierka - servisná) 
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Popis obchádzky: Doprava bude presmerovaná v zmysle 
schváleného projektu riadenia dopravy (DSV PS 
206-58, t.zn. dopravný stav 8.1) s odklonom 
dopravy v smere CA-ZA pred tunelom z cesty I/11A 
na I/11B (tzv. malý obchvat Čadce), s 
pokračovaním po I/11 resp. III/2017 až po 
mimoúrovňová križovatku v Krásne nad Kysucou; v 
smere ZA-CA sa doprava odkláňa z I/11A na MK v 
Oščadnici, po III/2013 na cestu I/11 a následne po 
I/11B návrat na I/11A. Uzávierka diaľnice D3 pred 
tunelom Horelica (zo smeru od Svrčinovca) nie je 
predmetom tohto povolenia. 

 


