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Vec
Povolenie na úplnú uzávierku cesty II. triedy – II/552

Okresný úrad Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný správny orgán podľa § 2
ods.3, § 3 ods.2 písm.a) a § 4 ods.1 zákona č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v súlade s § 3 ods.5 písm.a) zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č.135/1961 Zb.) po preštudovaní Vašej žiadosti ako správcu
pozemnej komunikácie o predĺženie platnosti povolenia na úplnú uzávierku OU-TV-OCDPK-2022/003947-002
zo dňa 09.03.2022 podanej dňa 19.12.2022 v dobe pred uplynutím platnosti uzávierky a na základe stanovísk
príslušných dopravných inšpektorátov vydaných v rozsahu ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov v zmysle §
7 ods.1 zákona č.135/1961 Zb. a podľa § 10 vyhlášky č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon

p o v o ľ u j e

úplnú uzávierku cesty

II.triedy – II/552 mimo zastavaného územia obcí Sirník a Oborín

Dôvod uzávierky: realizácia stavby „REKONŠTRUKCIA MOSTA M2774 CEZ RIEKU ONDAVA PRI OBCI
SIRNÍK – PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA“

Druh uzávierky: ú p l n á

Obchádzková trasa: je povolená po cestách I., II. a III.triedy a bude riadne vyznačená dočasným dopravným
značením.

Termín uzávierky: odo dňa 01.01.2023 do 30.04.2023 do 24.00 hod. nepretržite

Záchranné zložky počas trvania úplnej uzávierky cesty II.triedy- II/552 zabezpečia dojazd na miesto zásahu po
obchádzkovej trase.

Autobusová doprava bude zabezpečená podľa platného cestovného poriadku pravidelnej autobusovej dopravy po
obchádzkovej trase s meškaním.
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Podmienky realizácie:

1. Žiadateľ zabezpečí vyznačenie pracoviska dopravným značením, ktoré určujú príslušné správne orgány na základe
stanoviska správcu pozemnej komunikácie a stanoviska dopravného inšpektorátu. Na cestách I.triedy okresné úrady
v sídle kraja a na cestách II. a III.triedy okresné úrady podľa územného obvodu.
2. Žiadateľ v mieste vykonávania prác zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú iným organizáciám a občanom.
3. Obchádzku a tým spojenú zvýšenú cestnú premávku na obchádzkových trasách sú obce povinné podľa § 7 ods.3
zákona č.135/1961 Zb. strpieť.
4. Užívatelia diaľnice, cesty, miestnej cesty alebo verejnej účelovej cesty podľa § 7 ods.1 zákona č.135/1961 Zb.
nemajú nárok na náhradu prípadných vyšších nákladov, ktoré im vzniknú v dôsledku uzávierky, obchádzky alebo
odklonu.
5. Žiadateľ je povinný dodržať podmienky stanovené v stanovisku Okresného riaditeľstva Policajného zboru
Trebišov, okresného dopravného inšpektorátu pod č.p: ORPZ-TV-ODI-62-095/2022 zo dňa 19.12.2022.
6. Žiadateľ oznámi pokračovanie uzávierky a ukončenie uzávierky správnemu orgánu, ktorý povolenie vydal a
dotknutým obciam. Ak sa má uzávierka alebo obchádzka časovo alebo miestne rozšíriť, žiadateľ podá novú žiadosť
v dobe pred uplynutím platnosti uzávierky.
7. Dotknuté obce Sirník a Oborín budú informovať o úplnej uzávierke občanov v mieste zaužívaným spôsobom.
8. Po skončení uzávierky žiadateľ bez meškania zabezpečí odstránenie dopravných značiek vyznačujúcich úplnú
uzávierku.

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.

Žiadateľ podľa § 4 ods.1 písm.a) zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov je oslobodený od zaplatenia správneho poplatku.

Na vedomie
Krajské operačné stredisko ZZS Košice, Komenského 52, 040 01 Košice 1
ARRIVA Michalovce a.s., Lastomírska 1, 071 80 Michalovce 1
Košická záchranná služba, Rastislavova 43, 041 91 Košice 1
eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice-Západ
Obec Sirník, Hlavná 152/21, 076 03 Sirník
Obec Oborín, Oborín 125, 076 75 Oborín
Slovenská správa ciest Bratislava, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 29
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska cesta 14, 041 59 Košice 1
Národné centrum vojenskej dopravy OS SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
SMS a.s., Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica

Ing. Július Hajdu
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Rozdeľovník k číslu OU-TV-OCDPK-2022/014023-002

Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice-Staré Mesto
OKRESNÝ ÚRAD MICHALOVCE, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ,
Námestie slobody 1, 071 01, Michalovce
OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ, Komenského
52, 041 26, Košice
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO PZ V TREBIŠOVE, M. R. Štefánika 2319/180, 075 01, Trebišov
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO PZ V MICHALOVCIACH, Jána Hollého 46, 071 01, Michalovce
KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO PZ V KOŠICIACH, KRAJSKÝ DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT, Kuzmányho 8, 041
02, Košice
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HaZZ V TREBIŠOVE, T. G. Masaryka 13, 075 01, Trebišov
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HaZZ V MICHALOVCIACH, Fraňa Kráľa 21, 071 01, Michalovce


