
OBEC HRADIŠTE POD VRÁTNOM  
č. 80,  906 12  Hradište pod Vrátnom 

Č. spisu:  391                                           V Hradišti pod Vrátnom dňa  14.11. 2018 
 

 
 
 
 

V e r e j n á    v y h l á š k a  
 

V ý z v a 
 

na realizáciu uložených opatrení na odvrátenie ohrozenia cestnej premávky na 
účelovej komunikácii Záhumnie v úseku  od s.č. 233 po s.č. 312 v k. ú. Hradište pod 
Vrátnom 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
        
        Obec Hradište pod Vrátnom ako orgán vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy vo veciach 
miestnych komunikácií a účelových komunikácií podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov   v zmysle ustanovenia § 10 ods. 1. a 2 
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov    
v y z ý v a   vlastníkov, správcov a  užívateľov nehnuteľností v susedstve s účelovou komunikáciou 
Záhumnie zrealizovať vlastným nákladom potrebné opatrenia na odvrátenie nebezpečenstva 
ohrozovania cestnej premávky  stromami a rôznou  náletovou zeleňou (kríky), ktoré sa nachádzajú 
na cestnom pozemku účelovej komunikácie Záhumnie alebo zasahujú do dopravného priestoru 
účelovej komunikácie Záhumnie v  úseku od s.č. 233 po s.č. 312 v k. ú. Hradište pod Vrátnom.. 
 
Z ustanovenia  § 10 cestného zákona – Ochrana diaľnic, ciest a miestnych komunikácií   vyplýva: 
 
(1) Nikto nesmie svojou činnosťou ohrozovať diaľnicu, cestu alebo miestnu komunikáciu a premávku 
na nich, ani sťažovať ich údržbu. Na odvrátenie takého ohrozenia uloží príslušný cestný správny orgán 
po dohode so zúčastnenými orgánmi nevyhnutné opatrenia; pritom môže byť tiež rozhodnuté po 
predchádzajúcom upozornení toho, kto ohrozenie vyvolal, o tom, že potrebné opatrenia sa vykonajú na 
jeho náklad. 
 
(2) Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností v susedstve diaľnice, cesty alebo miestnej 
komunikácie musia dovoliť, aby príslušný cestný správny orgán urobil na ich pozemkoch potrebné 
opatrenia na zabránenie zosuvu skál a pôdy, pádu kamenia a stromov a na umožnenie odtoku vody, ak 
toto nebezpečenstvo vznikne výstavbou alebo prevádzkou diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie 
alebo prírodnými vplyvmi; ak však toto nebezpečenstvo vznikne z konania vlastníkov, správcov alebo 
užívateľov susedných nehnuteľností, sú povinní urobiť na dotknutých pozemkoch potrebné opatrenia 
vlastným nákladom. 
 
 

Na základe vykonanej obhliadky účelovej komunikácie Záhumnie v k.ú. Hradište pod Vrátnom  
podľa § 10 ods. 1 cestného zákona  Obec Hradište pod Vrátnom ako príslušný orgán vykonávajúci 
miestnu štátnu správu po dohode so zúčastnenými orgánmi (RD Vrátno Hradište pod Vrátnom)   
u k l a d á   v y k o n a ť    vlastníkom, správcom a užívateľom nehnuteľností v susedstve s účelovou 
komunikáciou Záhumnie opatrenia  na odvrátenie  ohrozenia bezpečnosti  cestnej premávky 
v  úseku  cesty od s.č. 233 po s.č. 312 v  k.ú. Hradište pod Vrátnom: 
 

1. Zabezpečiť a zrealizovať  výrub kríkov, príp. orez a výrub stromov a vyčistenie pozemkov 
od  rôznych druhov náletovej zelene, ktoré sa nachádzajú  3 m od okraja asfaltovej časti 
účelovej komunikácie Záhumnie a ktoré svojim vzrastom zasahujú do dopravného 
priestoru komunikácie. 

 



2. Lehota na vyčistenie pozemkov  sa určuje  v termíne do  30 dní od dňa doručenia  tejto výzvy 
verejnou vyhláškou.  

 
3. Ak v stanovenej lehote vlastníci, správcovia a užívatelia  pozemkov v susedstve s účelovou 

komunikáciou Záhumnie nezrealizujú uložené opatrenia na vlastné náklady,  rozhodne 
obec o tom, že nevyhnutné opatrenia zrealizuje správca cesty na náklad vlastníka, správcu 
a užívateľa susedného pozemku.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                Ing.  Lukáš Piroha 
                                                                                                  starosta obce 
      Hradište pod Vrátnom 

 
 
      
 
 
Táto výzva má  povahu verejnej vyhlášky a  zmysle § 26 správneho poriadku musí byť vyvesená po 
dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Za deň doručenia sa pokladá  posledný deň vyvesenia tohto 
oznámenia.  
  
 
 
 
 
Vyvesené dňa ....................................                             Zvesené dňa ...................................... 
 
 
 
 
                                                                                         .........................................................   
                                                                                                       pečiatka, podpis  
 
 
 
 
 
 
 
 
Doručí sa: 
1. Roľnícke družstvo „Vrátno“ Hradište pod Vrátnom, č. 313, 906 12  Hradište pod Vrátnom 
2. Okresné riaditeľstvo PZ SR, Okresný dopravný inšpektorát Senica, 905 31  Senica 
3. Verejná vyhláška 
4. Spis 
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Telefón                                                            E-mail                                                           IČO 
+42134/6581238                               pirohalukas@hradistepodvratnom.sk                   00309559   


