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Vec:
Oznámenie
k.ú. Vysoká nad Kysucou

Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava pri obhliadke trate zistili
poškodenie nástupištnej hrany na zastávke Nižný Kelčov. Tento stav nastal tým, že p. Ľubomír
Zelenka, bytom Vysoká nad Kysucou Č. 27, používa nástupište zastávky ako prístupovú cestu ku
garážam, ktoré sa nachádzajú za budovou zastávky. Užívaním nástupišťa ako prístup k svojej
nehnuteľnosti poškodzuje menovaný obrubníky nástupišťa, vytláča ich do koľaje. Týmto činom je
ohrozená bezpečnosť vlakovej dopravy. Opravu osadenia nástupišných obrubníkov do správnej
polohy sme už viac krát museli vykonať zatiaľ na náklady ŽSR.

Vchod a východ z tohto miesta nie je vhodný ani z bezpečnostného hľadiska terajšieho užívateľa,
nakoľko z tohto miesta nemá výhľad na zabezpečovacie zariadenie priecestia a tým ohrozuje nie len
svoju bezpečnosť ale aj iných osôb.

Dňa 30.3.2011 sa uskutočnilo miestne šetrenie, na základe ktorého sme konštatovali, že p.
Zelenka sa na svoj pozemok vie dostať aj inými prístupovými cestami a to cez brod miestneho
potoka, alebo z homej časti pozemku.

Z tohto dôvodu sa obraciame na Vás, vo veci určenia prípadne zriadenia prístupovej cesty
k nehnuteľnostiam p. Zelenku.

ŽSR zamedzí vstup na nástupište cestným motorovým vozidlám osadením zábran.

S pozdravom

Ing.M~k
riaditeľ Oblastného riaditeľstva Trnava

Na vedomie: Ľubomír Zelenka, 023 55 Vysoká nad Kysucou Č. 27
AO Žilina, l. mája 34, Žilina
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033/2295002 033/2294416 ITS4317T@zsr.sk 272203-012/0200 31364501

ŽSR sú zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, v oddieli Po, vo vlož ke 312/B
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