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Vec
Použitie prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení, úplná uzávierka miestnych 
komunikácií počas konania podujatia „Novobanský jarmok 2022“
- stanovisko

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiari nad Hronom 
obdržal dňa 18. 08. 2022 od Vás žiadosť o stanovisko k použitiu prenosného dopravného 
značenia, dopravných zariadení a úplnej uzávierky miestnych komunikácii v meste Nová Baňa 
počas konania podujatia „ Novobanský jarmok 2022“, ktoré sa uskutoční v dňoch 22. 09. 2022 
od 08,00 hod. do 25. 09. 2022 do 01.00 hod.

Podľa predloženej žiadosti a priloženej dopravnej schémy sa jedná o organizáciu cestnej 
dopravy počas konania kultúrnospoločenského podujatia „Novobanský jarmok 2022“ dňa 22. 
09. 2022 od 08,00 hod (štvrtok), do 25. 09. 2022 do 01.00 hod (nedeľa).. Zároveň počas konania 
podujatia „Novobanský jarmok 2022“ dôjde aj k úplnej uzávierke miestnej cesty Námestie 
slobody a Bernolákovej ulice dňa 22.09.2022 od 08,00hod. do 17,00hod (štvrtok) a Námestia 
slobody a ulíc Bernolákova, Osvety, Spojná, Andreja Kmeťa a M.R. Štefánika (po RD. Č. 
16/659 na pare. č. 280)v meste Nová Baňa v dňoch od 22.09.2022 od 17,00hod (štvrtok) do 
25.09.2022 do 01,00hod (nedeľa). Súčasťou predloženej dopravnej schémy je aj návrh 
dočasného dopravného značenia a návrh obchádzkovej trasy počas úplnej uzávierky miestnych 
ciest ako aj návrh dočasného dopravného značenia na štátnej ceste III/2512- ul. Kollárova 
v meste Nová Baňa v dňoch od 22.09.2022 od 17,00hod (štvrtok) do 25.09.2022 do 18,00hod 
(nedeľa).

Okresný dopravný inšpektorát v Žiari nad Hronom OR PZ v Žiari nad Hronom v zmysle § 3 
ods. 7, § 7 ods. 1 a § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon), po prehodnotení predloženej žiadosti z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky, súhlasí so zvláštnym užívaním a úplnou uzávierkou miestnych dotknutých ciest 
počas konania kultúrnospoločenského podujatia „Novobanský jarmok 2022“ miestnej cesty ul. 
Námestie slobody a Bernolákovej ulice dňa 22.09.2022 od 08,00hod. do 17,00hod (štvrtok) 
a Námestia slobody a ulíc Bernolákova, Osvety, Spojná, Andreja Kmeťa a M.R. Štefánika (po 
RD. č. 16/659 na pare. č. 280) v meste Nová Baňa v dňoch od 22.09.2022 od 17,00hod (štvrtok) 
do 25.09.2022 do 01,00hod (nedeľa) a taktiež súhlasí s určením použitia dočasného dopravného 
značenia a dopravných zariadení na ceste č. III/2512- ul. Kollárova a dotknutých miestnych ciest 
v katastrálnom území mesta Nová Baňa za predpokladu, že budú akceptované nasledovné 
pripomienky:

1. Usporiadateľ predmetných kultúrnospoločenských podujatí zabezpečí vydanie povolenia na
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zvláštne užívanie a uzávierku dotknutých pozemných komunikácií, ako aj určenie použitia 
dopravného značenia a dopravných zariadení, v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) príslušnými cestnými správnymi orgánmi.

2. Usporiadateľ je povinný vykonať predmetné kultúrnospoločenské podujatia tak, aby nebola 
ohrozená bezpečnosť cestnej premávky.

3. Vyobrazenie a farebné vyhotovenie všetkých určených dopravných značiek musí zodpovedať 
obrazovej prílohe Vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení.

4. Dočasné dopravné značky budú osadené v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 8/2009 
Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Technických podmienok 
použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest TP 
069, vzorovými listami stavieb pozemných komunikácií VL 6.1 „Zvislé dopravné značky“ 
a normou STN 01 8020.

5. Realizácia dočasného dopravného značenia bude zabezpečená odborne spôsobilou osobou 
v zmysle § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon).

6. Dočasné dopravné značky budú osadené bezprostredne pred začatím predmetného podujatia 
a počas celého obdobia jeho trvania bude zabezpečená ich úplnosť a funkčnosť. Po ukončení 
podujatia budú dočasné dopravné značky bezodkladne demontované.

7. Existujúce trvalé dopravné značenie, ktoré je v rozpore s dočasným dopravným značením je 
potrebné dočasne odstrániť, prípadne prekryť.

8. Okresný dopravný inšpektorát v Žiari nad Hronom OR PZ v Žiari nad Hronom a jeho 
pracovníci nezodpovedajú za prípadné zranenia a škody na majetku, ktoré môžu vzniknúť 
počas konania predmetných podujatí.

9. Taktiež požadujeme aby bolo prenosné dopravné značenie č. 253-30 „Najvyššia dovolená 
rýchlosť“ na ulici Kollárova v uvedenom úseku cesty doplnené o prenosné dopravné 
značenie č. 263-30 „Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti“.

Okresný dopravný inšpektorát v Žiari nad Hronom OR PZ v Žiari nad Hronom si vyhradzuje 
právo na doplnenie resp. zmenu svojho stanoviska, pokiaľ si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť 
cestnej premávky alebo iný všeobecný záujem.

Na vedomie:
OÚ Žiar nad Hronom, OCD a PK, SNP 120, 965 01 Žiar nad Hronom
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