MESTO PREŠOV
Hlavná 73, Prešov
Spis č. OŽPaDI/1963/2020/MKaj

080 01 Prešov
v Prešove, dňa 03.02.2020

Rozhodnutie
na vykonanie uzávierk y pozemnej komunikácie a určenie použitia
dopravného značenia
Mesto Prešov, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy
a pozemných komunikácií (ďalej len „cestný správny orgán“), vykonávajúci miestnu štátnu
správu vo veciach miestnych a účelových komunikácií podľa §3 ods. 2 zákona č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„cestný zákon“), po posúdení žiadosti GEMO SLOVENSKO, spol. s.r.o., Gorkého 3, 811 01
Bratislava (ďalej len žiadateľ) zo dňa 21.02.2020, udeľuje v zmysle §7 ods. 1 cestného
zákona

p o v o l e n i e
na vykonanie úplnej uzávierky na miestnej komunikácii na Štefánikovej ulici, úsek
od križovatky s ulicami Grešova, Masarykova a Hlavná po križovatku s Hviezdoslavovou
ulicou (vrátane križovatky), parcely KNC č. 9518 a 9527, katastrálne územie Prešov,
na miestnej komunikácií na Hviezdoslavovej ulici, úsek od križovatky so Štefánikovou
ulicou (vrátane križovatky) po začiatok Okružnej ulice (pri zastávke MHD), parcela
KNC č. 9528/1, katastrálne územie Prešov a na miestnej komunikácií - chodníku na ulici
Biskupa Gojdiča, úsek od Hlavnej ulice po Jarkovú ulicu, parcela KNC č. 9546/12,
katastrálne územie Prešov, v meste Prešov z dôvodu výstavby stavebných objektov –
SO 014 komunikácie a spevnené plochy, SO 014-1 svetelná križovatka a SO 013 verejné
osvetlenie, v zmysle stavebného povolenia pre Obchodné centrum Forum.
Zároveň v súlade s ustanovením §61 ods. 1 zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej
premávke a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o cestnej premávke“)
a so súhlasom príslušného dopravného inšpektorátu podľa §3 ods. 7 cestného zákona

u r č u j e
použitie dočasného dopravného značenia v súlade s ustanoveniami vyhlášky MV SR
č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa projektu dočasného dopravného
značenia Obchodné centrum Forum Prešov, dočasné dopravné značenie počas výstavby
komunikácie, schváleného Krajským riaditeľstvom PZ, krajským dopravným inšpektorátom
dňa 08.01.2020 pod spisovým číslom KRPZ-PO-KDI-38-001/2020, ktorý je súčasťou tohto
rozhodnutia.
Povolenie na uzávierku a určenie dočasného dopravného značenia cestný správny orgán
udeľuje za týchto podmienok:
1.

Miesto:

Štefánikova ulica, úsek od križovatky s ulicami Grešova,
Masarykova a Hlavná po križovatku s Hviezdoslavovou ulicou
(vrátane križovatky),
Hviezdoslavova ulica, úsek od križovatky so Štefánikovou ulicou
(vrátane križovatky) po začiatok Okružnej ulice (pri zastávke MHD),
Ulica Biskupa Gojdiča, úsek od Hlavnej ulice po Jarkovú ulicu

2.

Druh uzávierky:

úplná, dlhodobá uzávierka

3. Termín:

od 10. 02. 2020 do 30.06.2020.

4. Dĺžka uzávierky:

cca 450 m

5.

Dôvod uzávierky:

6.

Obchádzková trasa:

výstavba komunikácií a spevnených plôch, svetelnej križovatky
a verejného osvetlenie, v zmysle stavebného povolenia
pre Obchodné centrum Forum v Prešove.
ulice
Štefánikova
a Hviezdoslavova
po
miestnych
komunikáciách na uliciach: Masarykova, Partizánska,
Pavlovičovo námestie, Zápotockého, (respektíve Tarasa
Ševčenka), Požiarnická a Okružná
Ulica Biskupa Gojdiča - po miestnych komunikáciách na uliciach:
Hlavná, Weberova a Jarková

Podmienky stanovené mestom Prešov, ako cestným správnym orgánom:
7. Žiadateľ zabezpečí dočasné zrušenie jednosmernej premávky na Weberovej ulici

zakrytím nasledujúceho trvalého dopravného značenia: B2 – zákaz vjazdu všetkých
vozidiel na Weberovej ulici v smere od Hlavnej ulice, B27a – zákaz odbočenia vpravo
a B27b – zákaz odbočenia vľavo na Hlavnej ulici, a IP3b – jednosmerná cesta
na Weberovej ulici v smere od Jarkovej ulici.
8. Z dôvodu zlepšenia priepustnosti križovatiek v smere obchádzkových trás, žiadateľ

zabezpečí na vlastné náklady zmenu signálnych plánov cestnej dopravnej signalizácie
na križovatke ulíc Štefánikova – Grešova – Masarykova – Hlavná a križovatke Okružná –
Požiarnická.
9. Počas uzávierky budú linky MHD premávajúce po uliciach Štefánikova a Hviezdoslavova

premávať po nasledujúcich obchádzkových trasách s obsluhou uvedených náhradných
zastávok:
linka č. 29 smer Nemocnica
neobsluhovaná trasa: Remscheidská – Okružná – Štefánikova
obchádzková trasa: Levočská – Hlavná – Grešova
neobsluhované zastávky: Floriánova, Okružná
náhradné zastávky: Poliklinika, Trojica, Na Hlavnej
linka č. 32A smer Okružná
neobsluhovaná trasa: Kuzmányho – Masarykova – Štefánikova – Okružná
obchádzková trasa: Rusínska – Lesík delostrelcov – Vajanského – Duklianska –
Hlavná
neobsluhované zastávky: Čierny most, Okružná
náhradné zastávky: Lesík delostrelcov, Vajanského
linka č. 32 smer Sibírska
neobsluhovaná trasa: Okružná – Remscheidská – Levočská
obchádzková trasa: Rusínska – Lesík delostrelcov – Vajanského – Duklianska –
Hlavná
neobsluhované zastávky: Okružná, Floriánova, Poliklinika
náhradné zastávky: Trojica, Na Hlavnej
školský spoj K smer Sídlisko III
neobsluhovaná trasa: Štefánikova – Okružná – Remscheidská
obchádzková trasa: Grešova – Hlavná - Levočská
neobsluhované zastávky: Okružná, Floriánova,
náhradné zastávky: Divadlo Jonáša Záborského, Na Hlavnej
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10. Žiadateľ zabezpečí osadenie informačných tabúľ s popisom obchádzkových trás

pre chodcov využívajúcich uzavreté ulice a návštevníkov Hotela Bélier a jeho reštaurácie
na Jarkovej ulici č. 1.
11. Žiadateľ je povinný zabezpečiť podľa možnosti a charakteru stavebných prác vytvorenie

bezpečného koridoru pre peších na Štefánikovej ulici v úseku od Masarykovej ulice
po ulicu Janka Borodača a na rohu (juhozápadný) križovatky ulíc Štefánikova
a Hviezdoslavova
12. Žiadateľ v spolupráci s Krajským operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby

a Okresným riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru zistí, dohodne a zabezpečí
podmienky potrebné pre prístup a pohyb záchranných zložiek po stavenisku.
kontakt: Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby,
Mgr. Vladimír Siska, 051 75 627 11, kospo@155.sk
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru,
mjr. Ing. Ľubomír Toďor, 0903 340 894, lubomir.todor@minv.sk
13. V prípade ohrozenia života, respektíve majetku občanov, najmä okolitých bytových

domov, na základe pokynu operátora Krajského operačného strediska záchrannej
zdravotnej služby a operátora Koordinačného strediska integrovaného záchranného
systému zabezpečí žiadateľ prostredníctvom stálej 24 hodinovej strážnej služby
otvorenie areálu staveniska.
kontakt: strážna služba na Hviezdoslavovej ulici, 0911 841 767
strážna služba na križovatke ulíc Štefánikova a Janka Borodača, 0904 020 010
14. Žiadateľ na základe dohodnutého špeciálneho režimu umožní peší prístup a prejazd

vozidlom po stavenisku pre obyvateľov bytových domov na ulici Štefánikova č. 2 a 4,
a rodinného domu Štefánikova č. 6.
15. Žiadateľ umožní peší prístup pre obyvateľov bytového domu Hviezdoslavova č. 2, 4 a 6

a umožní im parkovanie áut na dočasne zriadenom parkovisku v priestore mestskej
tržnice.
16. V dostatočnom

časovom predstihu informuje žiadateľ obyvateľov a vlastníkov
nehnuteľnosti na uliciach Štefánikova, Hviezdoslavova a Biskupa Gojdiča o plánovanej
uzávierke, obchádzkových trasách, prístupe k nehnuteľnostiam, respektíve o iných
dočasných zmenách vyvolaných uzávierkou.

17. Žiadateľ zabezpečí v spolupráci s Technickými službami mesta Prešov, a.s. odvoz

komunálneho odpadu pre obyvateľov ulíc Štefánikova a Hviezdoslavova.
kontakt: Magdaléna Haltmanová, 0918 861 957
Alena Tivaderová, 0918 870 058
18. Žiadateľ zabezpečí vozidlám vykonávajúcim zimnú údržbu komunikácii na uliciach Janka

Borodača, Hviezdoslavova, Štefánikova a Okružná ich otáčanie v priestore staveniska.
19. Žiadateľ zodpovedá za aktuálnosť dopravného značenia počas celej doby uzávierky.

V prípade nedodržania daných podmienok znáša všetky právne dôsledky.
Osoba zodpovedná za aktuálnosť a správne rozmiestnenie dočasného dopravného
značenia: Jozef Gacik, tel. č. 0948 181 431.
20. Použité prenosné dopravné značenie musí zodpovedať STN 01 8020 a vyhláške

Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 8/2009 Z.z.
o cestnej premávke.
21. Počas zníženej viditeľnosti bude uzávierka cestnej premávky na oboch stranách

vyznačená žltými prerušovanými výstražnými svetlami.
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22. Zmenu dopravného značenia je možné vykonať len po odsúhlasení tunajším cestným

správnym orgánom a príslušným krajským dopravným inšpektorátom.
23. Po ukončení výstavby žiadateľ zabezpečí odstránenie prenosného dopravného značenia

a dopravné značenie na miestnych a účelových komunikáciách uvedie do pôvodného
stavu.
24. Úseky miestnych komunikácii na uliciach Štefánikova, Hviezdoslavova a Biskupa Gojdiča

sa môžu uzavrieť najdlhšie na dobu povolenú týmto povolením. Žiadateľ je povinný
vykonať všetky dostupné opatrenia, tak aby skrátil dobu uzávierky a komunikáciu uviedol
do prevádzky.
25. Ak v dôsledku akcie dôjde k znečisteniu alebo poškodeniu miestnych komunikácií,

verejného priestranstva a verejnej zelene, žiadateľ je povinný okamžite zabezpečiť ich
opravu a odstránenie závad na vlastné náklady.
26. Prípadné škody na miestnych komunikáciách musí žiadateľ bezodkladne nahlásiť

a uhradiť majetkovému správcovi cesty.
27. O uzávierke miestnych komunikácií upovedomí žiadateľ verejnosť obvyklým spôsobom -

zverejnením oznamu v regionálnej tlači prípadne v rozhlasovom vysielaní opakovane.
28. Za

dodržanie podmienok
tel. č. +420 602 560 637.

tohto

rozhodnutia

zodpovedá

Ing.

Václav

Klus,

29. Správny orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť,

ak si to vyžiada všeobecný záujem
30. Toto povolenie nenahrádza iné povolenia podľa platných všeobecne záväzných právnych

predpisov.
Za vydanie tohto povolenia sa vyrubuje správny poplatok podľa položky č. 83 písm. a)
sadzobníka správnych poplatkov tvoriaceho prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 70.00,-€.
Na rozhodovanie o uzávierkach miestnych komunikácií sa podľa ustanovenia §7 ods. 6
cestného zákona nevzťahujú všeobecné právne predpisy o správnom konaní.
Podľa ustanovenia §3 ods. 6 cestného zákona a §141 ods. 5 písm. d) zákona o cestnej
premávke sa na určovanie dopravného značenia nevzťahujú všeobecné predpisy
o správnom konaní [zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov].

Ing. Jozef Herman
vedúci odboru
životného prostredia
a dopravnej infraštruktúry
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Príloha: Situácia dočasného dopravného značenia
Plán organizácie výstavby
Povolenie dostane :
1. GEMO SLOVENSKO, spol. s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava
Na vedomie:
1. Dopravný podnik mesta Prešov, a.s., Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice
2. Fakultná nemocnica s poliklinikou, Hollého 14, 080 01 Prešov
3. Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, Nám. mieru 3, 080 01 Prešov
4. KR PZ – Krajský dopravný inšpektorát v Prešove, Pionierska 33, 080 05 Prešov
5. Mestská polícia, Jarková 24, 080 01 Prešov
6. OR PZ – Okresný dopravný inšpektorát v Prešove, Vajanského 31, 080 01 Prešov
7. OR Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická 1, 080 01 Prešov
8. Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o., Pionierska 24, 080 05 Prešov
9. Mestský úrad v Prešove, odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry,
10. Hlavná 73, 080 01 Prešov - spis
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