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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: 

Nitra, 13.09.2021 

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 
 

 infonot@normoff.gov.sk 

Oznamujúci subjekt: Okresný úrad Nitra 
odbor CDPK 
Štefánikova trieda 69 
949 01 Nitra 
tel.: 037/6549 367  

Dôvod oznámenia: Organizácia športového podujatia „Medzinárodné 
etapové cyklistické preteky mládeže, Regiónom 
Nitrianskeho kraja, 14 ročník“. 
 

Miesto uzávierky: Cesta I/51 od km 194,317 – 194,706 v k. ú. Vráble. 

Termín trvania uzávierky: 26.09.2021 od 07,00 h do 16,30 h     

Dĺžka uzávierky: 0,4 km 

Popis obchádzky: Krátkodobá zmena organizácie dopravy, čiastočná 
uzávierka – zjednosmernenie časti cesty I/51 
Levická, km 194,317 – 194,706 (389 m). 
Vyznačenie prejazdného profilu vozovky cesty 
I/51 Levická. 
Časť trasy etapových cyklistických pretekov bude 
smerovaná po ceste I/51 Levická km 194,317 – km 
194,706 (389 m), v úseku okružná križovatka – 
miestna komunikácia 1. mája. V tomto úseku bude 
cestná premávka s použití m prenosných 
dopravných značiek vyznačených vo výkrese č. 1. 
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a s usmernením hliadok polície, mestskej polície a 
organizačných zložiek organizátora pretekov 
vedená zo smeru Nitra na smer Levice v 
protismernom jazdnom pruhu od okružnej 
križovatky po MC 1. mája smer Levice. Trasa 
cyklistických pretekov bude v tomto úseku vedená 
rovnakým smerom ako verejná cestná premávka, 
súbežne s ňou v pravej polovici jazdného pásu, 
oddelená od verejnej cestnej premávky prenosným 
oplotením a smerovacími doskami.  
 
Vyznačenie odklonu cestnej premávky po ceste 
III/1627 Kollárova a MK Sídlisko Lúky medzi 
cestou I/51 Levická a cestou I/51 Hlavná v 
meste Vráble. 
Verejná cestná premávka v smere Levice – Nitra 
bude vedená po ceste III/1627 (511011) Kollárova 
a miestnych komunikáciách Sídlisko Lúky medzi 
cestou I/51 Levická a I/51 Hlavná v meste Vráble. 
Cestná premávka bude odklonená s použitím 
prenosných dopravných značiek vyznačených v 
osobitnej situácii vo výkrese č. 1. za usmernenia 
hliadok polície, mestskej polície a organizačných 
zložiek organizátora pretekov.   
 
Vyznačenie odklonu cestnej premávky po 
miestnych komunikáciách Partizánska a 
Cintorínska medzi cestou I/51 Levická a cestou 
II/511 Štúrova v meste Vráble.  
Verejná cestná premávka v smere Levice – Nové 
Zámky bude vedená obojsmerne po miestnych 
komunikáciách Partizánska a Cintorínska medzi 
cestou I/51 a II/511 Štefánikova v meste Vráble. 
Cestná premávka bude odklonená s použitím 
prenosných dopravných značiek vyznačených v 
osobitnej situácii vo výkrese č. 1. za usmernenia 
hliadok polície, mestskej polície a organizačných 
zložiek organizátora pretekov. 
 
 

 
 

 


