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Vec :   Žiadosť o povolenie - odpoveď 
 

V Na základe Vášho listu č.004/2021 zo dňa 31.05.2021 vo veci žiadosti o povolenie 
na  zvláštneho užívania cestnej komunikácie III/1893 v úseku Trenčianske Teplice – Dolná 
Poruba Vám zasielame súhlasné stanovisko s nasledovnými podmienkami: 

1. Zastávka Trenčianske Teplice, autobusová stanica musí zostať prejazdná pre 
autobusy prepravujúce cestujúcich v úseku Trenčianska Teplá – Motešice 
a končiace spoje na predmetnej zastávke s príslušným obratiskom  pre otáčanie 
autobusov počas celej doby konania pretekov. 
 

2. Usporiadateľ zabezpečí informovanie obcí Dolná Poruba, Omšenie a Trenčianske 
Teplice o vedení spojov počas pretekov nasledovne: 

 
Autobusová doprava v úseku Trenčín – Dolná Poruba: 

- Spoj č. 45 o 15,20 hod. z Trenčína s príchodom do Dolnej Poruby o 16,25 hod. bude 
zabezpečený 

- Spoj č.54 z odchodom z Dolnej Poruby o 17,20 hod. bude posunutý na skorší 
odchod o 17,00 hod., pričom vynechá zastávku Trenčianske Teplice, autobusová 
stanica a na zastávke Trenčianske Teplice, sídlisko vyčká na pôvodný odchod 
z tejto zastávky t.j. odchod o 17,51 hod. 

- Spoj č. 49 o 16,05 hod. z Trenčína, Dlhých Honov s príchodom do Omšenia o 16,52 
hod. bude zabezpečený  

- Spoj č.  68 z odchodom o 17,00 hod. z Omšenia, OcU  do Trenčína, Dlhé Hony bude 
zabezpečený  

- Spoj č. 51 z Trenčína, Dlhých Honov o 16,50 hod. do Dolnej Poruby bude skrátený 
len po Trnčianske Teplice, sídlisko  

- Spoj č.56 s odchodom o 18,00 hod. z Dolnej Poruby nepôjde v úseku Dolná Poruba 
Trenčianske Teplice, sídlisko, ale bude vypravený zo zastávky Trenčianske Teplice, 
sídlisko s pôvodným odchodom z tejto zastávky o 18,31 hod. do Trenčína, ul. 
Leginárov. 

- Spoj č. 53 s odchodom z Trenčín, SAD  o 17,30 hod. do Dolnej Poruby bude skrátený 
len po Trnčianske Teplice, sídlisko  
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- Spoj č.58 s odchodom o 19,25 hod. z Dolnej Poruby nepôjde v úseku Dolná Poruba 
Trenčianske Teplice, sídlisko, ale bude vypravený zo zastávky Trenčianske Teplice, 
sídlisko s pôvodným odchodom z tejto zastávky o 19,53 hod. do Trenčína, Dlhé 
Hony. 

- Spoj č. 55 z Trenčína, Dlhých Honov o 18,23 hod.  do Dolnej Poruby  bude skrátený 
len po Trnčianske Teplice, sídlisko. Po skončení uzávierky sa tento autobus 
presunie do zastávky Dolná Poruba, OcU, z ktorej bude vykonaný riadny spoj č. 
62 z odchodom o 20,35 hod. do Trenčína, Hasičská ul. 
  

Autobusová doprava v úseku Dubnica nad Váhom – Dolná Poruba: 
- Spoj č. 71 z Ilava, nemocnica  o 16,15 hod s príchodom do Dolnej Poruby o 17,16 hod. 

bude zabezpečený 
- Spoj č. 79 z  Ilava, nemocnica o 18,15  hod.  do Dolnej Poruby  bude skrátený len po 

Trnčianske Teplice, sídlisko. Po skončení uzávierky sa tento autobus presunie 
do zastávky Dolná Poruba, horný koniec, z ktorej bude vykonaný riadny spoj č. 
40 z odchodom o 20,40 hod. do zastávky Dubnica nad Váhom, autobusová  
stanica, ZŤS  
 

 
3. Usporiadateľ zabezpečí prejazd vyššie uvedených autobusov v čase trvania 

uzávierky od 17,00 hod. do 17,30 hod. 
4. Dňoch 17.07. až 18.07.2021 konania pretekov na trase Dubnica nad Váhom, Ilava, 

Valaská Belá, Zliechov, Košecké Podhradie, Košeca, Ilava zabezpečiť maximálnu 
prednosť  autobusom prímestskej autobusovej dopravy počas pretekov. 

5. Vyrozumenie pretekárov o vedení autobusových spojoch na trase.  
 
 
 
 
 

S pozdravom 
 
 
 

     
                                                                                JUDr. Vladimír Zachar  
                                 generálny riaditeľ   
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