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Vec

#iasto#ná uzávierka cesty III/3420 - povolenie

Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný orgán štátnej správy na
úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod#a ustanovenia § 2 ods. 3 zákona NR SR #. 180/2013 Z. z. o
organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príslušný kona# ako cestný správny
orgán pod#a ustanovenia § 3 ods. 1 písm. c) zákona #. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov (#alej len “cestný zákon“), po posúdení žiadosti organizácie Správa a údržba ciest
Prešovského samosprávneho kraja, Oblas# Prešov, Jesenná 14, 080 05 Prešov (#alej len „žiadate#“) doru#enej d#a
08.11.2021 a predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií, v súlade so záväzným stanoviskom KR PZ
v Prešove, krajský dopravný inšpektorát, Pionierska 33, 080 05 Prešov (#alej len „dopravný inšpektorát“) #. KRPZ-
PO-KDI-112-002/2022 zo d#a 03.02.2022 rozhodol takto:

Pod#a ustanovenia § 7 ods. 1 cestného zákona

p o v o # u j e

#iasto#nú uzávierku cesty III/3420 (#alej len „cesta“) v kat. území obce Ví#az
Dôvod uzávierky : rozmiestnenie do#asného dopravného zna#enia, z dôvodu nevyhovujúceho stavu úseku cesty –
havarijný stavebno-technický stav mosta
Druh uzávierky : #iasto#ná – zúženie dvoch protismerných jazdných pruhov do jedného jazdného pruhu
Termín uzávierky : od 10.02.2022 do 31.12.2022
Miesto uzávierky : M7412 na úseku cesty III/3420, d#žka 50 m
D#žka uzávierky : max. 50 m
Popis obchádzky : obchádzka nie je potrebná, osobná a nákladná doprava bude riadená DDZ
a vedená vo vo#nom jazdnom pruhu cesty.

P o d m i e n k y :
1. Predmetný úsek cesty III/3420 v kat. území obce Ví#az sa môže uzavrie# najdlhšie na dobu ur#enú povolením.
2. Stavebník je povinný urobi# všetky dostupné opatrenia aby sa doba uzávierky skrátila z dôvodu všeobecného
záujmu (zaistenie bezpe#nej cestnej premávky), a preto je potrebné vykona# plánovanú rekonštrukciu



2 / 2

nevyhovujúceho stavu mosta v #o možnom najkratšom #ase z dôvodu obmedzenia cestnej premávky v jednom
jazdnom pruhu.
3. #iasto#nú uzávierku cesty vyzna#í žiadate# osadením do#asných dopravných zna#iek a dopravných zariadení
pod#a zákona NR SR #. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, vyhlášky MV SR #. 30/2020 Z. z., o dopravnom zna#ení v súlade s projektom do#asného dopravného
zna#enia odsúhlaseného KR PZ v Prešove, krajský dopravný inšpektorát, Pionierska 33, 080 05 Prešov (#alej len
„dopravný inšpektorát“) a ur#eného tunajším cestným správnym orgánom, pod #. OU-PO-OCDPK-2022/006474-04
zo d#a 09.02.2022.
4. Po#as #iasto#nej uzávierky cesty je žiadate# povinný zabezpe#i# plynulý prejazd vozidiel záchranných zložiek
a policajného zboru.
5. Žiadate# je povinný prejazd cesty v jednom jazdnom pruhu zabezpe#i# tak, aby vo#ný jazdný pruh technicky a
šírkovo zodpovedal bezpe#nému prejazdu všetkých druhov vozidiel.
6. Žiadate# je zodpovedný za stav cesty po#as trvania #iasto#nej uzávierky. Prípadné škody, zne#istenia na ceste a
jej príslušenstve odstráni žiadate# do pôvodného stavu na vlastné náklady po jej ukon#ení.
Zodpovedné osoby: Mgr. Pavol Veteráni, mobil 0915 963 375.
7. Dodrža# podmienky dopravného inšpektorátu stanovené v stanovisku pod #. KRPZ-PO-KDI-32-502/2021 zo d#a
30.11.2021.
8. Žiadate# je povinný zabezpe#i#, aby toto povolenie (môže by# aj jeho fotokópia) mala zodpovedná osoba po#as
trvania #iasto#nej uzávierky cesty.

Cestný správny orgán a dopravný inšpektorát si vyhradzuje právo ur#ené podmienky kedyko#vek doplni# alebo
zmeni#, ak si to vyžiada všeobecný záujem.

Toto povolenie nenahradzuje iné povolenia pod#a všeobecne platných právnych predpisov.

Vydanie tohto povolenia na uzávierku cesty podlieha spoplatneniu pod#a položky 83 písm. e) sadzobníka tvoriaceho
prílohu zákona #. NR SR #. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Vzh#adom na to,
že na žiadate#a sa vz#ahuje oslobodenie od poplatkov pod#a ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a) citovaného zákona, sa
poplatok za vydanie tohto povolenia nevyberá.

Pod#a § 7 ods. 6 cestného zákona sa na rozhodovanie o uzávierkach, obchádzkach a odklonoch nevz#ahujú
všeobecné predpisy o správnom konaní.

Na vedomie

Krajské riadite#stvo Policajného zboru v Prešove, Štúrová 7, 080 01 Prešov 1
SAD Prešov, a.s., Košická 2, 080 69 Prešov 1
Obec Ví#az, Ví#az 111, 082 38 Ví#az

Ing. Pavol Janus

vedúci
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