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Vec
Povolenie úplnej uzávierky a obchádzky cesty II/552 Slaneckej cesty
Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán podľa §
2 ods.3 a § 4 ods. 1 zák. NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v spojení s § 3 ods. 1 písm. c), v nadväznosti na § 3 ods. 5 písm. a) zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, a v súlade s § 3 ods. 5 písm. a) zák. č.135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) v nadväznosti na ustanovenie
§ 7 ods.1 cit. cestného zákona, a podľa § 10 ods.1 písm. b) a d) vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva
zákon o pozemných komunikáciách, na základe žiadosti Mesta Košice, MMK, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, zo
dňa 27.11.2020 a záväzného stanoviska KR PZ SR, KDI Košice KRPZ-KE-KDI-72-670/2020 zo dňa 05.10.2020 a
KRPZ-KE-KDI-72-748/2020 zo dňa 02.11.2020 a zo zápisnice na pracovnom rokovaní zo dňa 10.12.2020
udeľuje povolenie
na úplnú uzávierku cesty II/552 Slaneckej cesty v úseku od Textilnej ulice po Ladožskú ulicu, počas výrubu drevín
na predmetnej komunikácií podľa etáp.
Žiadateľ: Mesto Košice, MMK, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Miesto uzávierky: cesta II/552, v úseku od Textilnej ulice po Ladožskú ulicu,
Druh uzávierky: úplná podľa harmonogramu
Doba uzávierky V termínoch od 09.01.2021 do 28.03.2021 počas víkendov,
v sobotu od 7,00 hod do nedele 18,00 hod.
počas dní 09.01.2021 do 10.01.2021, 16.01-17.01. 2021, 23.01. -24.01.2021, 30.01.-31-01.2021, 06.02.-07.02.2021,
27.02.-28.02.2020, 06.03. -07.03.2021, 13.03. – 14.03. 2021, do 27.03. – 28.03.2021.
Dĺžka uzávierky: po etapách
Obchádzková trasa: Levočská – Čingovská – Ždiarska – Važecká obojmerne,
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Druh DZ: dočasné dopravné značenie určené na základe predloženého a schváleného projektu dopravného značenia
vypracovaného Ing. Pavlom Titlom, - PT INŽINIERING Košice.
Podmienky povolenia:
1. Žiadateľ zabezpečí na vlastné náklady označenie úplnej uzávierky dočasným dopravným značením v zmysle
projektu predloženého a odsúhlaseného Okresným úradom Košice, odborom cestnej dopravy a pozemných
komunikácií, zo dňa 17. 12. 2020, pod č. sp.: OU-KE-OCDPK-2020/051601.
2. Žiadateľ zodpovedá za bezchybný stav označenia úplnej uzávierky počas jej trvania a v prípade zistenia
nedostatkov v dopravnom značení je tieto povinný bez meškania na vlastné náklady odstrániť a uviesť do stavu
zodpovedajúcemu odsúhlasenému projektu.
3. Žiadateľ zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú počas vykonávania prác v súvislosti s umiestňovaním
dopravného značenia na cestách.
4. Počas úplnej závierky je žiadateľ povinný v prípade potreby zabezpečiť regulovanie cestnej premávky
príslušníkmi policajného zboru alebo náležite poučenými osobami.
5. Pri znečistení alebo poškodení cesty a zariadení na nej, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závadu v zjazdnosti,
je povinný ten, kto znečistenie spôsobil, bez prieťahov odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu, ak sa
tak nestane, je povinný uhradiť správcovi komunikácie náklady spojené s odstránením znečistenia, poškodenia a s
uvedením komunikácie do pôvodného stavu.
6. Žiadateľ je povinný pred začiatkom úplnej uzávierky písomne informovať všetky dotknuté organizácie, ktorým
sa toto povolenie dáva na vedomie o konaní uzávierky a upovedomiť verejnosť obvyklým spôsobom – zverejnením
oznamu v regionálnej tlači a masovokomunikačných prostriedkoch. Zaslať im harmonogram prác (informovať
o mieste a termíne konania uzávierky, o obchádzkovej trase ako aj o schválenom a odsúhlasenom dočasnom
dopravnom značení). Taktiež je žiadateľ počas úplnej uzávierky povinný umožniť predovšetkým prejazd vozidiel
rýchlej zdravotnej pomoci, požiarnej služby, cestného záchranného systému a iných záchranných systémov v
spolupráci s príslušníkmi PZ SR a mestskou políciou.
7. Dodržať podmienky určené vo vyjadreniach KR PZ SR v Košiciach, KDI, 041 02 Košice vydaného pod č. p:
KRPZ-KE-KDI-72-670/2020 zo dňa 05.10.2020 a KRPZ-KE-KDI-72-748/2020 zo dňa 02.11.2020 a stanoviska
správcu komunikácie pod. č. MK/A/2020/19984 zo dňa 16.11.2020.
8. Osobnú zodpovednosť za organizáciu a vykonanie úplnej uzávierky, ako aj za bezpečnosť cestnej premávky
preberá: Ing. Juraj Cichanský, tel. č. 0918937323, Mesto Košice, ref. dopravy, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice a Ing.
Radomír Sorger, referát dopravy tel. č. 0918 937 158.
Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo kedykoľvek doplniť alebo zmeniť stanovené podmienky, ak si to vyžiada
verejný záujem.
Za vydanie povolenia nebol vybratý správny poplatok nakoľko podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 145/1995
Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov je obec oslobodená od správnych
poplatkov.
Podľa § 7 ods. 6 cit. cestného zákona sa na rozhodovanie o uzávierkach, obchádzkach a odklonoch nevzťahujú
všeobecné predpisy o správnom konaní.

Na vedomie
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, KDI, Kuzmányho 8, 041 02 Košice - mestská časť Staré Mesto
Mesto Košice, referát dopravy, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice-Západ
Okresný úrad Košice, OKR, KS IZS, Komenského 0/52, 041 26 Košice 1
Mestská časť Košice - Nad jazerom, Poludníková 7, Košice - Nad jazerom, 040 12 Košice 12
Záchranná služba Košice, Rastislavova 43, 041 91 Košice-Juh
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice-Západ
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Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice 1
ABOVEX s.r.o., Suchodolinská 3675/60A, 040 01 Košice-Sever
Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Ostrovského 1, Námestie Maratónu mieru 1, Košice - Staré Mesto,
040 01 Košice 1

Ing. Diana Hüblerová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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