
O B E C  K R A J N É,  916  16  Krajné

Obec Krajné 
916 16 Krajné 52

Vaše číslo / zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka Krajné
364/2011 Hudecová 14.04.11

Vec:  Určenie  trvalého  dopravného  značenia  –  aktualizácia  trvalého  zvislého, 
doplnenie chýbajúceho trvalého DZ a vyznačenie miestnych častí v k.ú. Obce Krajné 
na miestnych komunikáciách.

      Obec Krajné  ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961  
Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a v zmysle Zákona NR SR 
č. 8/2009 o cestnej premávke v znení neskorších doplnení, Vyhlášky MV SR č. 9/2009 
Z.z., ktorou sa vykonáva Zákon o cestnej premávke v znení neskorších doplnení   

u r č u j e 

aktualizáciu  trvalého  zvislého  dopravného  značenia,  doplnenie  chýbajúceho  trvalého 
zvislého  DZ  a  vyznačenie  miestnych  častí  v  k.ú.  Obce  Krajné  na  miestnych 
komunikáciách,  podľa  PD,  ktorú  vypracoval  p.  Ing.  Boris  Aresta  a  p.  Ján  Pavlíček, 
11/2011, overenej DI  č. ORPZ-NM-OPDP71-71-00/2011 zo dňa 11.3.2011

1. Trvalé  zvislé  dopravné  značenie  bude  vykonané,  osadené  a  odstránené  podľa 
predloženej projektovej dokumentácie "Plán dopravného značenia Obce Krajné".

2. Zvislé DZ bude základného rozmeru, v reflexnej úprave, vyhotovenie a umiestnenie 
DZ bude v súlade s Vyhláškou MV SR č.9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva  Zákon 
o cestnej  premávke  v znení  neskorších  doplnení,  v súlade  s STN  01  8020 
Dopravné  značky  na  pozemných  komunikáciách  a podľa  Zásad  umiestňovania 
a používania dopravných značiek.

3. Realizácia dopravného značenia bude zabezpečená v súlade s STN 018020.
4. Určené DZ bude riadne udržiavané.
5. Zvislé  DZ  a  ich  nosné  konštrukcie  nesmú  zasahovať  do  prejazdného  profilu 

miestnej  komunikácie (minimálna vodorovná vzdialenosť  bližšieho okraja značky 
alebo  jej  konštrukcie  od  hrany  vozovky,  resp.  spevnenej  krajnice  je  0,5m, 
maximálna 2,00m.

6. Spodný okraj  osadených zvislých  DZ bude vo  výške min.  2,00m nad niveletou 
miestnej komunikácie.

7. DZ sa smie používať len v takom rozsahu a takým spôsobom, ako to nevyhnutne 
vyžaduje  bezpečnosť  a  plynulosť  cestnej  premávky  alebo  iný  dôležitý  verejný 
záujem.
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8. Pred  vykonaním  vodorovného  dopravného  značenia  a  osadením  zvislého 
dopravného značenia prizvať zodpovedného zástupcu OR PR ODI v Trenčíne 
na určenie miesta vykonania a osadenia dopravného značenia.     

9. Zvislé dopravné značenie, ktoré je v rozpore s určeným ZDZ bude odstránené.
10.Žiadateľ zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú na cestnom telese alebo na 

nehnuteľnom majetku tretích osôb z dôvodu nedodržania podmienok tohto určenia.
11.Obec Krajné si vyhradzuje právo kedykoľvek stanovené podmienky doplniť alebo 

zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem.
12.Určené DZ osadí, odstráni a vyznačí Obec Krajné.

Toto určenie nanahrádza povolenia potrebné podľa stavebného a cestného zákona. 

Na určovanie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na cestách sa 
v zmysle § 141 ods. 5 písm. d) zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení 
neskorších doplnení nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

Ing. Vladislav Šuster
starosta obce

Doručuje sa:

1. OR PZ ODI Nové Mesto nad Váhom
2. spis
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