-OKRESNÝ

ÚRAD

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Námestie mieru 2, 080 O1 PREŠOV
Číslo spisu:OU-PO-OCDPK-20
l 4/028422 - 002
Vybavuje: Ing. Sijka, tel. 051 7465888

V Prešove,

4.8.2014

POVOLENIE
zmeny termínu

úplnej

uzávierky cesty I/IS

Okresný úrad v Prešove, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií so sídlom
v kraji ako príslušný orgán štátnej správy pre cesty 1. triedy podľa ustanovenia § 9 ods.3 zákona č.
18012013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ana
základe žiadosti Inžinierských
stavieb a.s. Košice, závod Cestné stavitel'stvo, Priemyselná 7, 042
45 Košice pod č. 28-7/2014 zo dňa 28.7.2014, konajúc podľa § 7 zákona č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov po prerokovaní s majetkovým
správcom cesty 1/15 a s príslušnými
orgánmi, vydáva firme Inžinierske
stavby a.s. Košice,
závod Cestné staviteľstvo,
Priemyselná
7, 040 01 Košice

povolenie
zmeny termínu úplnej uzávierky cesty 1/15 v km 6,500-10,700 v úseku medzi obcami SedliskáHolčíkovce v dížke 4,200 km počas realizácie stavby (akcie) "Horný
Zemplín - rekonštrukcia,
riešenie bezpečnosti cesty 1/15 Sedliská -Holčíkovce", kde cestná doprava (obchádzka a odklon)
bude vedená v zmysle projektovej dokumentácie, vypracovanej KApAR, s.r.o., Budovateľská 50, 080
01 Prešov, autorizovaný projektant Ing. Miroslav Leško, reg. č. 5173*Z*12.
Dobu úplnej uzávierky tunajší úrad mení z pôvodného termínu ukončenia 8.8.2014 a predlžuje na
termín "od 9.8.2014 - 31.8.2014" za dodržania nezmenených podmienok pôvodného povolenia
vydaného tunajším úradom pod č. OU-PO-OCDPK-20l4/024522
- 002 zo dňa 26.6.2014 a
ostatných predchádzajúcich
stanovísk. Po telefonickom dohovore s OD1 Vranov n. T. pre predÍženie
úplnej uzávierky platí stanovisko pod č.p.: ORPZ-VT-ODI-206-042/2014
zo dňa 24.6.2014, a pod č.
ORPZ-VT-ODI-78-054/2014
zo dňa 18.6.2014.
Dôvod predÍženia uzávierky:
dokončovacie práce boli z dôvodu nepriaznivých poveternostných
pomerov (lokálne prudké dažďové zrážky) a z
technických dôvodov prerušené. Tým došlo
k časovému sklzu plánovaného plnenia úloh.
Na základe prehodnotenia jestvujúceho skutočného stavu výstavby uvedenej akcie požiadal stavebník
o predÍženie úplnej uzávierky, nakoľko budú pokračovat' stavebné práce ( úprava krajníc, priekop
a kobercových úprav).
Druh uzávierky:
úplná s odklonom cez obchádzkovú trasu v smere na Ondavské Matiášovce,
Žalobín, Malú Domašu. Ostatné podmienky pôvodného povolenia ostávajú nezmenené.

Doba uzávierky:
- od 9.8.2014 - 31.8.2014
Dížka uzávierky:

4,200 km

Popis obchádzkovej trasy: Obchádzka
bude vedená v zmysle uvedenej spracovanej a priloženej
projektovej dokumentácie odsúhlasenej dotknutými OR PZ SR, OD!
Vranov n. Topľou
cez
križovatku ciest II/558 - II/5583 na Ondavské Matiášovce, Žalobín, Malú Domašu a späť na 1/15.

Vzhľadom na uvedené dôvody nedodržania časového harmonogramu stavebný
úrad po
prerokovaní a prehodnotení uvedených dôvodov a dohode medzi investorom a zhotoviteľom rozhodol
o zmene termínu ukončenia čiastočnej uzávierky, za dodržania podmienok, stanovených v uvedenom
predchádzajúcom povolení tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto povolenia a pôvodného
povolenia uzávierky. Upozorňujeme
zhotoviteľa, že ostatné body povolenia ostali bez zmien
a prevedenie prác pod úplnou uzávierkou musí byť ukončené v zmysle schválenej PD.

Za vydanie tohto povolenia v zmysle položky 83 písm. f zákona Č. 145/95 Z.z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov, vybraný správny poplatok v sume 40 eur ( slovom štyridsať
eur) bol uhradený kolkovými známkami.
Na rozhodovanie o uzávierkach, obchádzkach a odklonoch ciest a určenie
podľa § 3 ods. 6 a § 7 ods. 6, zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
neskorších predpisov nevzťahujú všeobecné právne predpisy o správnom konaní,

dopravného značenia sa
(cestný zákon) v znení

Okresny urad Prešov

",iool ml~le:aopravy a ~ownnych kcmumUcli
Námestie mieru ?
080 O1 Prešov
':\

V;/./
~')

h

Ing. Vladimír Luterán
vedúci odboru

Povolenie sa doručí:
1. Inžinierske stavby a.s. Košice, závod Cestné staviteľstvo,
Priemyselná 7,04001 Košice
2. SSC, IVSC Košice, Kasárenské nám. 4, 040 OI Košice
3. SSC Bratislava, Miletičová 19, 826 19 Bratislava
Na vedomie:
1. KR PZ SR KDI Prešov, Pionierska ul. 33, 080 05 Prešov
2. OR PZ SR, ODI Vranov nad Topľou, Nám. Slobody, 093 O1 Vranov nad Topľou
3. SAD Humenné a.s., Fidliková, 066 01 Humenné
4. OR HaZZ Vranov nad Topľou, A. Dubčeka 881, 093 OI Vranov n. T.
5. Obec Sedliská, OCÚ - starosta, 094 09 Sedliská
6. Obec Benkovce, OCÚ - starosta, 094 02 Benkovce
7. Obec Slovenská Kajňa, OCÚ - starosta, 094 02 Slovenská Kajňa
8. Obec Malá Domaša, OCÚ - starosta, 094 02 Slovenská Kajňa
9. Obec Gigiovce, OCÚ - starosta, 094 05 Holčíkovce
10. Obec Holčíkovce, OCÚ - starosta, 094 05 Holčíkovce
1l. Regionálny úrad VZ so sídlom vo Vranove n. T., Pribinova 95, 093 17 Vranov nad Topľou
12. Úrad PSK, odbor dopravy, Nám. mieru 2,080 Ol Prešov
13. Centrum vojenskej dopravy, Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - Faxom na Č. 096032 1115
14. Slovenský rozhlas - Zelená vlna, Bratislava: Faxom na Č. 02 3250 8007

