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Rozhodnutie
o zvláštnom užívaní pozemnej komunikácie
Výrok
Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán podľa §
2 ods.3 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, po dohode s Krajským riaditeľstvom policajného zboru SR, Krajským
Dopravným inšpektorátom v Košiciach, na základe žiadosti usporiadateľa – Mesto Košice, MMK, Trieda SNP 48/A,
040 11 Košice, zo dňa 19. 10. 2016 a podľa § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb., § 11 ods. 1 písm. c) vyhl. č. 35/1984
Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách, v súlade s § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č.71/1967 Zb.)
povoľuje
zvláštneužívaniekomunikácie
- cesty II/552 Slaneckej cesty, v úseku od Textilnej ulice po Ladožskú ulicu, počas výrubu drevín na predmetnej
komunikácií podľa etáp.
Doba trvania zvláštneho užívania: ( od soboty do nedele v čase od 07.00 do 18.00 hod.) v termínoch od 09.01.2021
do 28.03.2021 počas víkendov, v sobotu o 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.
Povolenie je viazané na dodržiavanie týchto podmienok:
1. Zvláštne užívanie sa uskutoční s úplným obmedzením premávky, za dodržania zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a v súlade s vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z. ktorou sa
vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Zvláštnym užívaním nesmie dôjsť k poškodeniu telesa ciest a ich príslušenstva, vrátane dopravného značenia. V
prípade takéhoto poškodenia je žiadateľ povinný poškodené veci dať do pôvodného stavu bezodkladne a na vlastné
náklady. Je nutné dodržať stanovisko správcu komunikácie.
3. Žiadateľ zodpovedá za škody vzniknuté v cestnej premávke v dôsledku chybných prác a za škody spôsobené na
jestvujúcich vzdušných a podzemných vedeniach.
4. Zmeny oproti schválenému rozsahu zvláštneho užívania komunikácie môže žiadateľ uskutočniť len so súhlasom
tunajšieho cestného správneho orgánu.

5. Pri znečistení cesty, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závadu v zjazdnosti, je povinný ten, kto znečistenie
spôsobil, bez prieťahov ho odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu, ak sa tak nestane, je povinný uhradiť
správcovi komunikácie náklady spojené s odstránením znečistenia a s uvedením komunikácie do pôvodného stavu.
6. žiadateľ zodpovedá za bezchybný stav dopravného značenia počas jeho 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.
7. Žiadateľ vhodným spôsobom informuje o zvláštnom užívaní verejnosť formou masovokomunikačných
prostriedkov.
8. Za dodržanie podmienok je zodpovedný: Ing. Juraj Cichanský, tel. č. 055/6419714, Mesto Košice, ref. dopravy,
Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, a Ing. Radomír Sorger, referát dopravy tel. č. 0918 937 158, za dodávateľa Ing. Juhás,
tel. č.0905 470 183, ABOVEX s.r.o., Suchodolinská 60, 040 01 Košice.
9. Cestný správny orgán si vyhradzuje uvedené podmienky zmeniť alebo doplniť, 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.
Odôvodnenie
Žiadateľ – Mesto Košice, MMK, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice podal dňa 27. 11. 2020 žiadosť o zvláštne užívanie
pozemnej komunikácie II/552 počas výrubu drevín.
Tunajší správny orgán po preskúmaní podanej žiadosti, príloh a súhlasných záväzných stanovísk KR PZ SR, KDI,
Košice, 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,
stanoviska správcu komunikácie pod. č. MK/A/2020/19984 zo dňa 16.11.2020 a mestskej časti Košice – Nad jazerom
pod č. 5659/2020-výst. zo dňa 14.12.2020, rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu správneho orgánu podľa ustanovenia § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
( správny poriadok) v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia na Okresný úrad Košice, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Podľa § 70 citovaného
zákona možno rozhodnutie preskúmať súdom po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov.
Ing. Diana Hüblerová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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Doručuje sa
Mesto Košice, MMK, Tr. SNP 48A, 040 11 Košice, Slovenská republika

Na vedomie
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, Kuzmányho 8, 041 02 Košice - mestská časť Staré Mesto
Okresný úrad Košice, OKR,KS IZS, Komenského 0/52, 041 26 Košice 1
Mesto Košice, referát dopravy, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 11
Mestská časť Košice - Nad jazerom, Poludníková 7, Košice - Nad jazerom, 040 12 Košice 12
ABOVEX s.r.o., Suchodolinská 3675/60A, 040 01 Košice-Sever
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