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Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Námestie mieru 3,080 01 Prešov

V Prešove,l2.10.20l8

OZHODNUTIE
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií so sídlom v

ako príslušný orgán štátnej ffivy pre cesty t. triedy podl'a zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii
a doplnení niektoqých zákonov anazáklade preskúmania žiadosti
- starostka, 094 02 Benkovce zo dňa 10.8.2018, konajúc podl'a
o pozemných komunikáciách /cestný zákonl v znení neskorších
č.7|1196] Zb. o správnom konaní a na základe kladného
pozemnej komunikácie SSC IVSC Košice a ODI Vranov nad

miestnej štátnej správy a o zmene
Obce Benkovce22, Obecný úrad
§-u 8 zákona č. 13516l Zb.
predpisov a v súlade so zákonom
stanoviska majetkového správcu
Topl'ou udel'uje

povolenie

na uloženie kanalizačného potrubia v súbehu pozemnej komunikácie I/15 za účelom
vybudovania verejnej kanalizácie v rámci stavby ,,Kanatizácia a ČOV Benkovce - Stovenská
Kajňa " v k.ú. obce Benkovce po l'avej strane v smere VT - SK v chodníkovom telese v časti
áujmového územia na začiatku obce od obce Sedliskázatychto podmienok:

Podmienky:
1. Podzemné vedenie bude uložené vl'avo pri ceste ll15 v smere na Stropkov v súbehu pozemnej
komunikácie I/l5 podl'a predloženého situačného plánu. Dodržať všetky podmienky stanovené SSC
IVSC Košice pod č. SSC/6986-561201816371126452 zo dňa 27.8.2018 astanoviska OR PZ SR, ODI
Vranov nad Toplbu pod č. ORPZ-VT-ODI-90-I04|2018 zo dňa 9.t0.20l8 .

2.Ťermín prevedei-riapnic : oď17.10.2018 do 31.12.2018.
3. Zemné práce nesmú ohroziť stabilitu cestnej komunikácie, výkopy stabilizovat' pažením z dóvodu
bezpečnosti práce. Trasu kanalizácie v súbehu s cestou I/l5 viesť mimo jej hlavný dopravný priestor,
podl'a možností do nespevnenej časti pridruženého dopravného priestoru. Zohl'adniť výhl'adové
šírkové usporiadanie.
4. Podl'a dokumentácie dójde v uvedenom záujmovom území aj ku kríženiu kanalizačnej trasy s
cestou I/l5 je.toto potrebné realizovať výhradne pretláčaním /resp. podvrtávkou/ vchráničke,
umiestnenej v hlbke min. 1,8 m pod niveletou poovrchu vozovky, ukončenej min. 1,0 m za vonkajšou
hranou cestnej priekopy v zmysle STN 73 6005 o uložení podzemných vedení.
5. Postup prác a každý prípadný zásah do telesa št. cesty Vl5 je potrebné vopred prerokovať
a odsúhlasiť so ásfupcom SSC IVSC Košice , oblasť Vranov nad Toplbu (Ing. Stefan Veliký, č.t.:
09ll 434 992).
6. Žiadateť zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú z dóvodu umiestnenia stavebného materiálu
na vozovke , telese a cestnom príslušensfve.
7. Prenosné dopravné značenie z dóvodu vykonávania stavebných prác na ceste v krajnici, musí byť
určené v zmysle vyhlášky č.912008 Z.z., ktotou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene
a doplnení niektoných zákonov tunajším úradom, ako aj povolená čiastočná uzávierka, odsúhlasená
príslušným ODI .

8. Pri stavebných prácach zemina z výkopu sa nesmie uskladňovať na telese cesty a jej prebytok
sa musí odviesť tak, aby netvorila prekážku cestnej premávky. V prípade znečistenia vozovky je
potrebné zabezpečiť jej okamžité čistenie.
9. V prípade havárie počas prác vykoná žiadateí okamžité opatrenia na zabezpečenie plynulosti a
bezpečnosti cestnej premávky.
10. Pred zaěatím prác je potrebné vyžiadať od správcov situovanie podzemných vedení a ich
vytýčenie.
tt. Žiadatel' zodpovedá za všetky škody vzniknuté štátnej správe a správcovi pozemnej
komunikácie v dósledku chybných prác a ruěí za neporušenosť vozovky v mieste vykonávania prác.
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12, V PríPade rekonŠtrukcie pozemnej komunikácie je žiadatel' povinný na výzvu orgánu štátnej
správypodzemnévedenieodstránit'alebopreloŽiťnasvojenáklady.
13, Za dodrŽanie Podmienok tohto rozhodnutia je zodpovědny žiadátet,resp. splňomoc.nený dodávatel.
Prác : VODIP, Zeleninárska 3, 07l 0l Michatovce, zodp. Osoba Ing. reier raulovčák, č.tel.: 0903
907 209..
14, Po ukonČení Prác, Pred sprejazdnením štátnej cesty žiadatel' zabezpečí _výčisterl_ig. 9.e§ry 9dstavebného odpadu a prípadne odstránenie dopravných značiek vyznačujúó-i"r, eiárioiiqe tiur"JŽ""i"
PremávkY a do 3 dní odovzdá dotknuný úsek pozemnej komunikacie Šsc IVSC 'ťÓšiJ_i pi."r*"-
formou a narušené cestné teleso uvedie do póvodného stavu.
15, Okresný Úrad v PreŠove, odbor cestnej lopravy a pozemných komunikácií so sídlom v kraji sivYhradzuje Právo urČené podmienky kedykolVek doplniť alebo zmenit', ak si to vyžiadavšeobJcný
záujem.

Za vYdanie tohto povolenia sa správny poplatok nevyberá. Žiadatel'1e podl,a § 4 ods.l
PÍsm, a, zákona Č.I45ll995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších preapisov od poplatkov
oslobodený.

odóvodnenIe

S Prihliadnutím na to, že Sa žiadosti účastníka konania vyhovuje v plnom rozsahu,
odóvodnenie podl'a §-u 47 ods. 1 zákonač.7l/1967 Zb. nieje potrebné.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je moŽno podať odvolanie podl'a § 54 zákona č.7I/1967 Zb. osPrávnom konaní v lehote l5 dní odo dňajeho doručenia na Okresný úrad v Prešove, odbor cestnej
doPravY a Pozemných komuhikácií so sídlom v kraji, Nám. mieru 3, 080 0l prešov. Toto rozhodnutieje preskúmatel'né súdom po vyčerpaní riadnych opiavných prostriedkov.

Rozhodnutie dostanú:
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lng.7Frantlšek Vaško

vedúci odboru

l. Obec Benkovce 22, Obecný úrad - starostka, 09402 Benkovce
Na vedomie:
l. Okresné riaditel'stvo PZ SR ,OD[ Vranov nad Topl'ou
2. SSC IVSC Košice, Kasárenské nám.4, 040 0l Košice
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