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Vec
„Modernizácia cesty III/3523 Smilno – Šarišské Čierne“
- povolenie čiastočnej uzávierky cesty III. triedy a určenie použitia dočasného dopravného značenia

Okresný úrad Bardejov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len „okresný úrad“) ako príslušný
orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3 zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušný cestný správny orgán podľa § 3 ods.
1 písm. c) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 135/1961 Zb.“) preskúmal žiadosť správcu ciest II. a III. triedy v okrese Bardejov - Správy a údržby
ciest Prešovského samosprávneho kraja, Oblasť Bardejov, Štefánikova 789, 085 01 Bardejov (ďalej len „žiadateľ“
alebo „správca cesty“) o povolenie na čiastočnú uzávierku cesty III. triedy č. III/3523 v k.ú. Smilno a Šarišské Čierne
a určenie dočasného dopravného značenia na predmetnej ceste v rámci stavby „Modernizácia cesty III/3523 Smilno
– Šarišské Čierne“, ktorej investorom je Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, so sídlom Jesenná
14, 080 01 Prešov, IČO: 37936859 (ďalej len „investor“).

Na základe súhlasného stanoviska Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bardejove, okresného dopravného
inšpektorátu (ďalej len „ODI“) zo dňa 15.08.2022 pod č. ORPZ-BJ-ODI-36-095/2022, stanoviska správcu cesty -
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Oblasť Bardejov (ďalej len „správca cesty“) č. SÚCPSK-
BJ/444/2022-001 zo dňa 11.08.2022 a odsúhlaseného projektu dopravného značenia

p o v o ľ u j e

podľa § 7 ods. 1 cestného zákona a § 10 vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných
komunikáciách uzávierku cesty III. triedy č. III/3523 v k. ú. Smilno a Šarišské Čierne v rámci predmetnej stavby

a zároveň podľa § 3 ods. 5 písm. f) a ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. a v súlade s ustanovením § 61 ods. 2 písm. a)
zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 8/2009 Z. z.“) a ustanoveniami vyhlášky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v znení neskorších
predpisov (ďalej len „vyhláška č. 30/2020 Z . z.“)

u r č u j e
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použitie dočasných zvislých dopravných značiek a dopravných zariadení na uvedenej ceste za účelom označenia
pracoviska a prekážok na ceste, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť alebo obmedziť plynulosť cestnej premávky.

Uzavretý úsek cesty III. triedy: č. III/3523 v k.ú. Smilno a Šarišské Čierne v km 0,609 – 3,833;

Dôvod uzávierky: odstránenie nevyhovujúceho stavebného stavu cesty;

Doba uzávierky: od 05.09.2022 – 31.12.2022.

Druh uzávierky: Čiastočná, dlhodobá

Popis obchádzky: Bez obchádzky. Cestná premávka, vyznačená dopravným značením, bude obojsmerne vedená
striedavo v jednom jazdnom pruhu s upravenou prednosťou v jazde a v prípade potreby usmernená náležite
poučenými osobami zhotoviteľa stavby („regulovčikmi“).

Z dôvodu riadneho technického zabezpečenia pracoviska na ceste a podmienok uvedených v § 7 ods. 1 cestného
zákona je žiadateľ o čiastočnú uzávierku dotknutého úseku cesty III. triedy povinný dodržať nasledovné podmienky:

1. Stavebné úpravy na cestnom telese budú realizované spoločnosťou BITUNOVA s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01
Zvolen, IČO: 30228247 (ďalej len „zhotoviteľ“). Žiadateľ zabezpečí a zodpovedá za to, aby zhotoviteľ zrealizoval
stavebné úpravy v súlade s nasledovnými podmienkami povolenia.
2. Premávku čiastočne uzatvoriť v uvedenom úseku najdlhšie na dobu stanovenú v tomto povolení. Práce budú
realizované po etapách (pracovné úseky max. dĺžky 50 m) a čas uzávierky bude trvať čo najkratší čas. V prípade
zmeny časového harmonogramu je žiadateľ povinný tieto okolností bezodkladne oznámiť povoľujúcemu orgánu.
Zároveň je povinný urobiť všetko pre skrátenie doby uzávierky.
3. Uzávierku zabezpečiť na vlastné náklady osadením zvislých dočasných dopravných značiek a dopravných
zariadení v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. a vyhláškou č. 30/2020 Z. z. podľa schém „Použitie dopravných
značiek a dopravných zariadení na označenie pracovných miest“ v obci a mimo obce, odsúhlasených ODI a správcom
cesty vyššie uvedenými stanoviskami, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto povolenia. Dopravné značky musia
spĺňať STN 018020. Budú v reflexnom vyhotovení umiestnené na červeno-bielom pruhovanom stĺpiku. Značenie
súvisiace so zabezpečením pracoviska na ceste môže byť osadené len bezprostredne pred začatím prác a práce môžu
byť začaté až po jeho osadení. Obmedzenia vyplývajúce z dopravného značenia musia byť po ukončení stavebných
prác zrušené.
4. Výkon prác požadujeme realizovať s dôrazom na zabezpečenie bezpečnosti všetkých dotknutých účastníkov
cestnej premávky s poukázaním na § 58 zákona č. 8/2009 Z. z., o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
5. Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti cestnej premávky zhotoviteľ zabezpečí v prípade potreby regulovanie
dopravy osobami, ktoré budú náležite poučené v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. Osoby vykonávajúce práce na ceste,
resp. reguláciu a usmerňovanie cestnej premávky musia byť označené v zmysle § 27 vyhlášky č. 30/2020 Z. z.
6. Žiadateľ zabezpečí, aby pre prejazd vozidiel v mieste pracoviska bola voľná šírka jazdného pruhu min. 2,75 m.
7. V čase zimnej údržby, ktorá pre obdobie 2022/2023 trvá od 1.11.2022 do 31.03.2023, zhotoviteľ umožní na úseku
dotknutom stavebnými úpravami prejazd vozidiel v oboch smeroch tak, aby správca cesty mohol zabezpečovať
bezproblémový výkon zimnej služby.
8. Za dodržanie osadenia dopravného značenia podľa odsúhlaseného projektu dopravného značenia (správnosť,
úplnosť a dostatočnú čitateľnosť osadeného DDZ), za organizáciu a zabezpečenie prác, ktoré sa budú vykonávať
pod ochranou uzávierky a za následnú demontáž a uvedenie do pôvodného stavu zodpovedá za zhotoviteľa Ing.
Štefan Truban, stavbyvedúci (mobil: +421 911 230 018).
9. Začiatok a koniec uzávierky oznámi žiadateľ bezodkladne cestnému správnemu orgánu (okresný
úrad - č.t.:054/4885576 resp. e-mail: emilia.dancisinova@minv.sk) a ODI (č.t. 0961843511 resp. e-mail:
stanislav.balaz2@minv.sk ) najmenej jeden deň vopred. Zároveň pred začiatkom uzávierky zašle fotodokumentáciu
umiestneného DDZ a po ukončení prác fotodokumentáciu zrealizovanej stavebnej úpravy na uvedené e-maily.
10. Ak si to vyžiada verejný záujem na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, policajt je oprávnený
podľa osobitných predpisov upravujúcich jeho pôsobnosť operatívne vykonať opatrenia smerujúce k zabezpečeniu
verejného záujmu.
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Vydanie povolenia na uzávierku podlieha spoplatneniu podľa položky 83 písm. e) Sadzobníka, ktorý tvorí prílohu
zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 70 €.

Za vydanie tohto povolenia sa správny poplatok nevyberá, nakoľko žiadateľ je podľa § 4 ods. 1 písm. a) zák. NR SR
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od platenia správnych poplatkov.

Na určovanie dopravného značenia a zariadenia a na rozhodovanie o uzávierkach cestnej premávky na cestách sa
podľa § 3 ods. 6 a § 7 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

Príloha pre žiadateľa:
- odsúhlasené schémy dočasného dopravného značenia

Na vedomie
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bardejove, Partizánska 42, 085 01 Bardejov 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bardejove, Štefánikova, 085 01 Bardejov 1
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, Bardejov, 085 01 Bardejov 1
SAD Prešov, a.s., Košická 2, 080 69 Prešov 1
Obec Smilno, Smilno 194, 086 33 Smilno
Obec Šarišské Čierne, Šarišské Čierne 81, 086 37 Šarišské Čierne
BITUNOVA spol. s r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen 1

Ing. Ladislav Olejár
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky


