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VEC: 

Žiadosť o rekonštrukciu železničného prejazdu žkm 19,938 

Obec Vysoká nad Kysucou v zastúpení starostom obce Mgr. Antonom Varechom sa na vás obracia 
s úctivou žiadosťou o opravu železničného prejazdu na miestnej komunikácii v časti obce Nižný Koniec 
U Sojkov žkm 19,938. 

Odôvodnenie: 

Predmetný železničný prejazd na miestnej komunikácii CKN 615 sa nachádza cca 3m od štátnej 
cesty II/487. Jedná sa o jeden z najfrekventovanejších prejazdov na miestnych komunikáciách v našej 
obci. Pôsobením povetrnostných vplyvov došlo k erózii a poškodeniu povrchu nájazdov z oboch strán. 
V kalendárnom roku 2013 došlo na tomto prejazde, podľa ústnych sťažností obyvateľov, k trom 
prípadom poškodenia resp. utrhnutia olejovej vane na osobných automobiloch. Skutočnosť obmedzenej 
prejazdnosti podčiarkuje i fakt, že prejazd je oproti štátnej ceste i miestnej komunikácií zvýšený. 

Obec Vysoká nad Kysucou si plne uvedomuje nedostatok finančných prostriedkov pre riešenie 
mnohých problémov, avšak v rámci naších možností hľadáme priestor, kde by mohli byť i naši 
obyvatelia nápomocní. Takým gestom spolupráce a snahy nie len sa ponosovať a o niečo žiadať, ale i 
„priložiť ruku k dielu“ bola aktivita obce Vysoká nad Kysucou a DHZ Vysoká nad Kysucou, počas 
ktorej aktivisti vyčisitili a vykosili priestor železničnej zastávky Nižný Kelčov (informáciu o aktivite 
zasielame v prílohe).  Následne sa obec prostredníctvom svojich zamestnancov postarala i o likvidáciu 
vyrezaných krovín, ktorú realizovali pracovníci ŽSR v blízkosti železničnej zastávky Nižný Kelčov. 

Na základe doterajšej nadštandartnej spolupráce sa preto na vás obraciame so žiadosťou 
o prešetrenie súčasného nevyhovujúceho stavu situácie železničného prejazdu na miestnej komunikácii 
v obci Vysoká nad Kysucou časť Nižný Koniec - U Sojkov žkm 19,938 a zrealizovanie jeho 
rekonštrukcie. 

Za pochopenie, ústretovosť a kladné vybavenie našej žiadosti vopred ďakujeme. 

S úctou 

 

                                                                                               Mgr. Anton Varecha 
 starosta obce 

      Prílohy: 
- vyznačenie prejazdu na katastrálnej mape obce Vysoká nad Kysucou 
- fotodokumentácia súčasného stavu 
- článok o vyčistení okolia železničnej zastávky Nižný Kelčov      


