OKRESNÝ ÚRAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES
ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
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Číslo spisu

Spišská Nová Ves

OU-SN-OCDPK-2022/011067-003

01. 08. 2022

Rozhodnutie

o povolení úplnej uzávierky a určenie obchádzky
Výrok
Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len „správny orgán“) ako príslušný
správny orgán podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ako cestný správny orgán pre cesty II. a III. triedy v spojení s §3 ods. 1 písm. c) a
ods. 5) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“)
preskúmal žiadosť žiadateľa – STRABAG s. r. o, Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17 317 282, (Direkcia TG,
Hraničná 689/22, 058 01 Poprad) a na základe záväzného stanoviska ORPZ – ODI Spišská Nová Ves č. ORPZ-SN-ODI-4144/2022 zo dňa 01.06.2022, súhlasného stanoviska správcu cesty - Správy ciest Košického samosprávneho kraja č. IU2022/4823-6200 zo dňa 01.06.2022 a po dohode s Okresným úradom Prešov, odborom cestnej dopravy a pozemných
komunikácií, prerokovaní s prevádzkovateľom hromadnej verejnej dopravy a príslušnou vojenskou správou, konajúc podľa
ustanovenia §7 cestného zákona a §10 ods.1 Vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách
v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhl. č. 35/1984 Zb.“)
povoľuje
úplnú uzávierku cesty II/546 (Most M112), v k. ú. obce Margecany, v úseku podľa overenej projektovej dokumentácie
(výkres - úplná uzávierka cesty č. II/546, dočasné dopravné značenie, obchádzková trasa) z dôvodu nutnosti vykonania
časti rekonštrukčných prác v rámci realizácie stavby “Most M 112 cez vodnú nádrž Ružín za obcou Margecany" a
určuje
obchádzkovú trasu počas vykonania úplnej uzávierky.
Dôvod uzávierky a obchádzky: vylúčenie dopravy je nutné z dôvodu havarijného stavu mosta a výsledkov statického
posúdenia (nutné úplné vylúčenie dopravy).
Miesto uzávierky: Most M 112, cesta II. triedy č. 546, k. ú. obce Margecany, okres Gelnica (kumulatívne staničenie cca
26,275 - 26,090 km)
Druh uzávierky: úplná s dočasnou obchádzkou.
Čas trvania úplnej uzávierky a obchádzky: 08.08.2022 od 7:00 - 13.08.2022 do 7:00, bez prerušenia
Dĺžka uzávierky: cca 185 metrov.
Dĺžka obchádzky : cca 23 km, podľa overeného výkresu.
Popis a určenie trasy obchádzky: Obchádzková trasa bude obojsmerná. Cestná premávka bude z cesty II/546
presmerovaná na obchádzkovú trasu ktorá povedie po ceste II/547 a III/3420 cez obec Kluknava do obce Víťaz. Následne
bude vedená po ceste III/3423 do obce Hrabkov. Ďalej po ceste č. III/3465 a bude končiť v križovatke s cestou č. II/546. Na
zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na uvedenom komunikačnom systéme sú navrhnuté regulačné
opatrenia v doprave.
Druh DZ: prenosné dopravné značenie v zmysle projektu na určenie dočasného dopravného značenia.
Povolenie je viazané na dodržanie týchto podmienok:
1) Žiadateľ zabezpečí na vlastné náklady označenie úplnej uzávierky s obchádzkou prenosným dopravným značením v

zmysle predloženého projektu na určenie dočasného dopravného značenia odsúhlaseného tunajším správnym orgánom
pod č. OU-SN-OCDPK-2022/008149 zo dňa 12.07.2022 a Okresným úradom Prešov, odborom cestnej dopravy a
pozemných komunikácií pod č. OU-PO-OCDPK-2022/033425-03 zo dňa 30.06.2022, pričom je povinný na označení
uzávierky uviesť aj čas jej trvania.
2) Žiadateľ zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú počas vykonania uzávierky, prípadne prác v súvislosti s
umiestňovaním dopravného značenia na dotknutých cestách.
3) Žiadateľ zodpovedá za bezchybný stav označenia úplnej uzávierky s obchádzkou počas celého 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.
4) Žiadateľ je povinný vykonať práce pre ktoré je uzávierka s obchádzkou vykonaná v predpokladanom rozsahu a
požadovanom čase a to z hľadiska zabezpečenia dostatočného počtu pracovníkov, mechanizačných prostriedkov,
materiálov a pod.
5) Žiadateľ je povinný dodržať podmienky uvedené v stanovisku dotknutého dopravného inšpektorátu vydaného v
rozsahu jeho pôsobnosti a podmienky vznesené správcom dotknutých ciest.
6) Počas úplnej uzávierky je žiadateľ povinný v prípade potreby operatívne zabezpečiť regulovanie cestnej premávky
príslušníkmi policajného zboru alebo náležite poučenými osobami v zmysle § 63 ods. 2 písm. c) a písm. f) zákona č. 8/2009
Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z radov vlastných
zamestnancov alebo zmluvne dohodnutých.
7) Pri znečistení alebo poškodení ciest a zariadení na nich, ktoré môže spôsobiť prekážku v zjazdnosti je povinný ten kto
znečistenie spôsobil, bez prieťahov ho odstrániť a cesty uviesť do stavu neohrozujúceho dotknutú cestu a bezpečnosť
premávky na nej. Ak sa tak nestane, je povinný uhradiť správcovi cesty náklady spojené s odstránením znečistenia,
poškodenia a uvedením cesty do pôvodného stavu.
8) Žiadateľ počas úplnej uzávierky na obchádzkovej trase umožní bezpečný prejazd vozidiel rýchlej zdravotnej pomoci,
požiarnej služby, cestného záchranného systému, autobusov pravidelnej osobnej dopravy a iných záchranných systémov, v
prípade potreby aj v spolupráci s príslušníkmi PZ SR.
9) Žiadateľ zabezpečí podmienky pre bezpečný pohyb chodcov tak, aby v prípade ich pohybu neboli ohrození dopravou.
10) Obchádzku a s tým spojenú zvýšenú cestnú premávku na obchádzkovej trase sú dotknuté obce povinné strpieť.
11) Osobnú zodpovednosť za organizáciu a vykonanie úplnej uzávierky s obchádzkou, ako aj za bezpečnosť cestnej
premávky v dotknutom úseku cesty počas trvania realizácie stavby preberá zodpovedný pracovník: Stella Jacková, tel.
+421 902 978 405.
12) Užívatelia cesty nemajú nárok na náhradu prípadných vyšších nákladov, ktoré im vzniknú v dôsledku uzávierky a
obchádzky.
13) Náklady na prípadnú úpravu obchádzkovej trasy, na jej údržbu počas obchádzky, ako aj na jej prípadné uvedenie do
pôvodného stavu po skončení obchádzky uhradí žiadateľ.
14) 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.
15) V prípade potreby časového prípadne miestneho rozšírenia úplnej uzávierky a určenej obchádzky, je potrebné podať
novú žiadosť a vydať nové rozhodnutie.
16) V prípade nesplnenia stanovených podmienok, uplatní cestný správny orgán voči žiadateľovi sankcie podľa § 22a
cestného zákona v znení neskorších predpisov.
Odôvodnenie
Podľa § 7 ods. 6 citovaného cestného zákona sa na rozhodovanie o uzávierkach, obchádzkach a odklonoch nevzťahujú
všeobecné predpisy o správnom konaní, preto odôvodnenie nie je potrebné.

Toto rozhodnutie je právoplatné dňom jeho vydania.

Poučenie

Voči tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie a nemá odkladný účinok.
Ing. Mgr. Ján Majerník
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10266
Doručuje sa

STRABAG s.r.o., Direkcia TG, Poprad, Mlynské nivy 61A, 820 15 Bratislava, Slovenská republika
Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu Mieru 1 , 040 01 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo policajného zboru - Okresný dopravný inšpektorát Spišská Nová Ves, Elektrárenská 1, 052 01 Spišská Nová
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LSE - Life Star Emergency, s.r.o., Limbova 1, 900 91 Limbach, Slovenská republika
Záchranná služba Košice, Rastislavova 43, 041 91 Košice-Juh, Slovenská republika
Obec Margecany (OVM), Obchodná 128, 055 01 Margecany, Slovenská republika
eurobus, a.s., Staničné námestie 9 , 042 04 Košice-Západ, Slovenská republika
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, Stredisko Košice, Stredisko Prešov, Trnavská cesta 8A, 821
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Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, Slovenská republika
Slovenská pošta, a.s., Odbor špecifických činností a MDC, Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HaZZ V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI, Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov, Slovenská
republika
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HaZZ V PREŠOVE, Požiarnická 1, 080 01 Prešov, Slovenská republika
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO PZ V PREŠOVE, VNÚTORNÉ ODDELENIE, Vajanského 32, 081 08 Prešov, Slovenská republika
KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO PZ V PREŠOVE, KRAJSKÝ DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT, Pionierska 33, 080 05 Prešov, Slovenská republika
Na vedomie
Obec Richnava, Richnava 261, 053 51 Richnava
Obec Kluknava, Kluknava 177, 053 51 Kluknava
Obec Víťaz, Víťaz 111, 082 38 Víťaz
Obec Ovčie, Ovčie 32, 082 38 Ovčie
Obec Hrabkov, Hrabkov 81, 082 33 Hrabkov
Obec Klenov, Klenov 140, 082 44 Klenov
Obec Žipov, Žipov 85, 082 41 Žipov
Obec Jaklovce, Nová 464/81, 055 61 Jaklovce

