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
Trnava, 08. 07. 2021, 12.30 hod.
oznámenia:
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 Trnava
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Kollárova 8
917 02 Trnava
tel. : 033/5564 309
realizácia opravy cesty I/51 v prieťahu mestom
Senica - bezo zmeny v rozsahu frézovanie
obrusnej a ložnej vrstvy v hrúbke 11 cm a obnove
povrchu – pokládke nových vrstiev

Dôvod uzávierky:

Druh uzávierky:

• čiastočná - bezo zmeny - dočasným dopravným
značením, príp. cestnou svetelnou signalizáciou a
oprávnenými osobami – regulovčíkmi,
• úplná - bezo zmeny - v mieste okružnej
križovatky cesty I/51, II/500 a MK Obchodná ul.

Dôvod notifikácie:

zmena notifikácie zo dňa 17.06.2021 o 08.00 hod.

Miesto uzávierky:

cesta I/51, Senica – bezo zmeny, v úseku od km
86,000 (cca 150 m pred začiatkom mesta Senica
od Holíča) po km 88,430 (po okružnú križovatku
cesty I/51, III/1152 a Kaplinské pole)

Termín trvania uzávierky:

• čiastočná od 23.06.2021 do 08.08.2021 v čase od
6.00 do 22.00 hod. vrátane dní pracovného voľna
a pracovného pokoja - bezo zmeny
• úplná - zmena termínu – nový termín od
18.07.2021 od 06.00 hod. do 20.07.2021 do 22.00
hod.

Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu!
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Dĺžka uzávierky:

• čiastočná – celková dĺžka uzávierky 2430
etapovite, v pracovných úsekoch dl. cca 200 m.
• úplná - dĺžka cca 120,00 m.

Trasa obchádzky:

bezo zmeny:
• čiastočná uzávierka: nie je určená, premávka
bude usmernená dočasným dopravným značením,
prípadne cestnou svetelnou signalizáciou a
oprávnenými osobami – pracovníkmi stavby na
zastavovanie vozidiel v zmysle §63 ods. 2 písm. c)
zákona č. 8/2009 Z. z.
v znení neskorších
predpisov v jednom voľnom jazdnom pruhu
striedavo pre oba smery jazdy,
• úplná uzávierka: z cesty I/51 v smere od Holíča
na križovatke s cestou č. II/581 odbočenie smer
Sobotište, ďalej na cestu II/500 Sobotište - Senica
časť Kunov po ceste č. III/1150, po ceste III/1149
Senica ul. Štefánikova na Námestie oslobodenia;
opačný smer do Holíča je vedený po tej istej
obchádzke.
Počas úplnej uzávierky v dňoch 18.7. – 20.7.2021
bude obchádzka pre autobusy vedená:
Z cesty I/51 v smere od Holíča na križovatke
s cestou III/1158 smer Rovensko, ďalej na cestu
II/500 ul. Sotinská, po miestnych cestách
Mudrochova, Sadová späť na cestu I/51; obdobne
je obchádzka vedená v opačnom smere.
Počas úplnej uzávierky nebude v meste Senica
obslúžená zastávka MHD Tesco v obidvoch
smeroch.
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