
Okresný úracl Prešov
Odbar cestnej dopravy a poztmných komunikácií

Nárnestie míeru 3, 08 l 92 Prrlšov
C íslo sp isu : ou-po_Óctl p t<-irl r tlollo,ló - 002
V Pre§ove l 7. l 0.?0 l 8
Vybavuje : lng, §ijka, tel. 05 t 708??0§

PovoL§Nt[]
na vykonanie čiastočnej ueávitrky cesly

Okresný Úrad v Pre§ove, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií so sídlonr v krajiako PrisluŠný orgán s|átlej správy pr6 ce§ty i" trieoy-poitt ustanovenia § 9 ods,3 zákona č.l80/2013 Z,z, o organizácii rnir:stnej štátnej správy , n ro,*n. u doplnerrí niektorých zákonov anazáklade Žiadosti obce l3enkovce 22, Obccný lrarl - sínrostka, 094 02 Benkovct zo dňal6.10.20l8, konajric podlb § 7 ákona č, t35ll9ól Zb, o pni*,nnlr.r, kornunikáciách (cestný ákon) vz-nenÍ neskorŠÍch PredPisov Po jej preskúmaní u po pr.rokovaní s majetkovým správcgm c€§ly I/ l 5 as prislu§nými orgánmi, vydáva žiadatelbvi

povolenie
na v-Ykonanie ČiastoČnej uzrivierky certy I/1§ v obci Benkov§e za ťrčelom vybudovartia ve,rcjnejkanalizácie v rárnci stavby ,.Knnatizáci" o Čov n*nr.o"i. - §lovenská Kajňa .. v lt,ů. cbceBenkovce Po l'avej §trane v smere VT * §K v chodníkovom telese v čašti r§dm§vélro itzemia nazaČiatku obce od obce §edliská a zároveň určujo použitic dočasného dcpravnólro lnačenip(v etapáclr) v zmysle § "3, irds.'i" písm. d, zákona e,r;sligot Zb. o pozenrných komunikáciáctr (cestnýzlikon) v enení neskorŠi,ch P,redpisov a vyhlrišky MV §R č. 9l?00Ó Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoréustanovenia zók<rna NR §R č. 81?009 Z.z. g premávke na pozemných komunikáciásh v zneníneskor§Ích PredPisov, podt'a doloženej dotum"nte"i" u,.rr*my doóasného dopravnsho zn*óenío,schválenej §Sč IV§C Košice pod č, §sClaygg-so/2ol8/637 Uza452 zo dňa ž7.8.?0l§ astanoviskaOR PZ §R,ODl Vrano.v nad Toplbu pod č. oRI'Z-vT-oD1-90-104/20l8 zo dňa 9.10.20l8 , ktorá jesúčasťoLr toltto povcllenia ( prílolra).

Dóvorl uxávierky: n,kanalizácia a Čov Benkovce - slovcnská kajria
Druh uráviorky: řinsíočná, r|lhodobá
§oba uzávierky: l?.t0.20l8 do 3l-t2.20l8.{prípadná ?nl§na bude včas oznámená

povol'ujúcemu orgánu)
PoPis rrbchádzkY: Bez obchádzky. Ce;tná i,rp.uou buds vedená sťriedavo vo vol,nom jazdnom prulruriaderrá DrJZ, Prac,crvníkmi Poučenýrni na usmerňovanie, re§p. reguláciu dopravy a v neprehl,a<lnýchÚsekoch, resP, veČenrých htldináclr cesttrrrrt svete l, sigrializáciorr (C§§) a zvislýrn dočasnýmdopravným znaČenin 

.a _ zariatÍenínr (smerovacimi doskarni) ,odsúlllaseným príslušným oDls re§pektovarrím ich podmienok.

Podmienkv:

Í, Úsek ce§t} t/l5 - v clbci Benkovce. sa rn6že čiastočne uzavriet' rrajellhšie na dobu stanovenú !ýmto
!oy9lŤnlor: Žiadatel'.jc povinrrý urobii'všetko pre skrátenie doby rrzávierky.
2, Uzár'ierku vYznaČÍ a zabezPečí žiadatel'osadením dnpravrrých značiek potll,a projektu <lopravnéhoznaČenia schváleniho oR pZ SR. oDl Vranov n. T,, pod e- oRl]Z-VT_oD1_90_104/20l8 zo dňa9,10,20l8" so vŠetkýnri Podmicnkarni nirni uvec|enýnii . Ziuau,.r' zodpovedá za aktuálnost, a §tavdopravrrúlrtl zttačenia" v prípade nedodrfunia podmiencltt znáša všetky právne
dÓsledkY, Po ukončení Prác v Príslušnom dni sa doěasrré ao|raune značenie odstráni pripadneprekryjc,
3, Realiáciou §tsvbY sa nesmie poškodiť teleso cesly a doplavné r-načenie cesty l/l5, prípaďné škodynrusí žiadatcl' nahlásit' a uhradiť majeťkovdrnu správir:vi cesty^
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4' Po ukonČení uávierkY žiadatcl'vykoná vyčisrenie resp. uveclcnie kornunikácie dcr póvorlného stavu.§' PouŽiti Prenosné doiravné ir*cá"l. *-'sí z"napovediir iiliói 8020 a vyhl, Mv sR č. 225120047"z" Za zníŽenej viditelhosti t''J.-pr.k.ttřa v cestnej premávke označcná červenýrn svetlom, r§sp,PreruŠovaným oranŽnvýll svctlcrnr, ý pri|uJ.,potreby irvald oa*onet dopravnd značenie prispósobiťttovej situácii, PríPadne PrekrYt'. z" áoj.zuni. poa*i.,.ol* ,árro-1*oor*rria ,ie zodpovedny žiadatel,,

§&.-§l§§rtr:i§:-ffiť#i";}1l'iP, 
zctenin*.st a:,-óit'ol rvri"tuio,.*lli,rpi o.or,* rng.

Í;iáili;1}onavajrrice 
práce ná c€§ť€ nrusia byť ggnačené tak, ako je uvedené v § 4, vylrl" MV sR č.

7, ukončenie uzávierky oznárni žiadatel'bczodkladne povol'ujúr:e mu orgánu.

Í;i,llliti|§;Í;T[J,i'ua"';* |"lu" ",e""o 
poarnrenlty r,i,Jrt"i,"-t ctoplniť alebo zmenit,, ak si ío

Za vYdanie tohto Povcllcnia, *a spriivny poplatok podl.a § 4 zákona N[t §R č. l45/l995 Z.,. osPrávnYclr PoPlatkoch v znení nesk,:rsírh pi*pisov nel,yrubuje * obce sú or1 poplatkov oslohotlgnú.
Na rozhodovtnic o ttz*Yierkach, obchádzkach a orJklonoeh ciiest a urťenie dcpravného značenia saPodl'a§3ods'6a§7ods,6,eákonat,ililrsirzl.*rr"r"*ri.i"l*o*uniuciáeb(cestnýzákon}vencní

n*korších prcd pisov nevz('ah ujú x*orl**ne pxon. pŇ pxy ;ii;,iň* konan í,

lng, F'

Povoltnie sa doručí;

l. 9j:c. Tl',.vcc ?2n Obccný úrad - staro,rtka. 094 01 §enkovce
2. SSC lVSC Košice, Kasáreniké 

"t*. +, rrnó-oi Ko§icc
Nb vedomip:
l, OR PZ §R, ODl Vranov nad Toplbu, Nám. Slcrbody 5, 093 0l VT
l. !A9 Flumenné, a.s,. Fidliková ,bOO br r"r"*rr"é
3, RcgionálnY Úrad VZ so síd|om uo vrunooe n.-i,, pribinouu 95, 09j l]i Vranov nad Toplbu4. OR HaZZ Vrenov nod Toplbu, A, Dubčeka 8i r, OP: 0l Vranov n, 

.I',

5- Vranovská nemocnica, Neiist. org,, ha,n.§teánika 1 87/ l zl, os: ó i ivruno" 
nad 

.řbpřou

,"J]

vedúci odboru
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