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VEC: 
Žiadosť o prehodnotenie rozhodnutia 

Dňa 6. augusta 2012 došlo k premiestneniu dopravného značenia IS36a a IS36b („začiatok 
a koniec obce Vysoká nad Kysucou – miestna časť Semeteš“). Na základe okamžitých ústnych 
i písomných sťažností (formou e-mailu), ktoré boli doručené na tunajší Obecný úrad vo Vysokej nad 
Kysucou sa týmto na Vás obraciame s úctivou žiadosťou o prehodnotenie Vášho rozhodnutia (o ktorom 
Obec Vysoká nad Kysucou do dnešného dňa nemá žiadnu vedomosť) a premiestnenie vyššie 
spomenutého dopravného značenia na katastrálnu hranicu obce Vysoká nad Kysucou. 

Odôvodnenie: 

Dopravné značenie IS36a a IS36b („začiatok a koniec obce Vysoká nad Kysucou – miestna časť 
Semeteš“) bolo umiestnené v smere do miestnej časti Semeteš za katastrálnou hranicou obce Vysoká 
nad Kysucou. Súčastné umiestnenie dopravného značenia je hlboko v katastrálnom území mesta 
Turzovka pred skládkou TKO Semeteš, ktorá sa nachádza už v katastrálnom území mesta Turzovka. 
Máme zato, že pokiaľ bolo účelom posunutia dopravného značenia zníženie maximálnej povolenej 
rýchlosti toto bolo možné riešiť iným dopravným značením a nie posunutím dopravného značenia 
označujúceho začiatok a koniec obce. Súčastný stav je teda nepochopiteľný a nekorešponduje 
s katastrálnou hranicou obce Vysoká nad Kysucou, čo predstavuje zavádzanie a nesprávne informovanie 
účastníkov cestnej premávky ako i samotných obyvateľov obce Vysoká nad Kysucou. 

Pevne verím, že nám spoločne záleží na presnej informovanosti nie len našich obyvateľov, ale 
predovšetkým i návštevníkov obce a celého regiónu. 

Za kladné vybavenie a posúdenie našej žiadosti vopred ďakujem. 

S pozdravom 
  
 
 
                                                                                               Mgr. Anton Varecha 

 starosta obce 
     
Doručuje sa: 

- Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Ul. Slov. Dobrovoľníkov 1052, 022 01 Čadca 
- Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy, Ul. Komenského 48, 010 01 Žilina 
- Správa ciest ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina 
- Spis 
 
Príloha: 
- fotodokumentácia doposiaľ existujúceho dopravného značenia 
- fotodokumentácia dopravného značenia osadeného dňa 6. 8. 2012  
- vyznačenie osadeného dopravného značenia (6. 8. 2012) a navrhovaného umiestnenia dopravného 

značenia v ortofotomape  
- fotokópia doručenej sťažnosti        


