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, 16. 07. 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
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:

povolenie
na čiastočnú uzávierku cesty I/59 v úseku
mostných objektov ev. č. 59 - 074 (v staničení km
69,145 - 69,250), ev. č. 59 – 076 (km 70,11670,186), 59-077 (km 70,450 – 70,572) a ev. č. 59077B (km 72,440 – 72,680) v k.ú. Dolný Kubín,
Kňažia resp. Bziny v súvislosti s odstránením
reklamačnej závady na dilatáciách mostných
záverov.

Druh uzávierky:

č i a s t o č n á (uzavretá bude vždy polovica
komunikácie)

Dôvod uzávierky:

odstránenie
záverov

Miesto uzávierky:

cesta I/59 v úseku mostných objektov ev. č. 59 074 (v staničení km 69,145 - 69,250), ev. č. 59 –
076 (km 70,116-70,186), 59-077 (km 70,450 –
70,572) a ev. č. 59-077B (km 72,440 – 72,680) v
k.ú. Dolný Kubín, Kňažia resp. Bziny

Termín trvania uzávierky:

17. – 18. júla 2021 - most ev. č. 59 - 074 (km 69,145
- 69,250 k.ú. D.Kubín)

Po vytlačení alebo stiahnutí zo siete je to neriadená kópia dokumentu!
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24. – 25. júla 2021 - most ev. č. 59 – 076 (km 70,116
- 70,186 k.ú. D.Kubín)
31.júl – 01.august 2021 - most ev.č. 59-077 (km
70,450–70,572 k.ú. Kňažia)
07. – 08. august 2021 - most ev.č. 59-077B (km
72,440 – 72,680 k.ú. Bziny)
14. – 15. august 2021 – náhradný termín.
Dĺžka uzávierky:

max. 250 m

Popis obchádzky:

Cestná premávka bude v dvoch etapách
dopravnými značkami a zariadeniami vedená
striedavo po voľnej polovici mostného objektu o
šírke min.3,50m s reguláciou dopravy cestnou
svetelnou signalizáciou (v prípade potreby
zabezpečí
zhotoviteľ
reguláciu
náležite
vystrojenými a poučenými osobami)

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