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Vec
„Rekonštrukcia cesty III/3493 Janovce – križovatka ciest III/3493 a III/3491“ - žiadosť o predĺženie termínu
úplnej uzávierky cesty III. triedy č. III/3493
- povolenie úplnej uzávierky cesty č. III/3493

Okresný úrad Bardejov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len „okresný úrad“) ako
príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3 zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušný cestný
správny orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) a ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.“) preskúmal
žiadosť investora stavebnej akcie „Rekonštrukcia cesty III/3493 Janovce – križovatka ciest III/3493 a
III/3491“ Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, so sídlom Jesenná 14, 080 01 Prešov,
IČO: 37936859 (ďalej len „žiadateľ“ alebo „investor“) o predĺženie termínu úplnej uzávierky cesty III. triedy
č. III/3493 v k. ú Bartošovce a Hertník v km 2,485 – 4,466 v termíne od 14.09.2020 do 27.09.2020 z
dôvodu neukončenia prác na rekonštrukcii cesty vplyvom nepriaznivého počasia.

Úplná uzávierka predmetného úseku cesty bola povolená dňa 06.08.2020 pod č. OU-BJ-
OCDPK-2020/009387-005 s určením použitia dočasného dopravného značenia na obchádzkovej trase
po cestách II/545, III/3491, III/3493 pre osobnú a nákladnú dopravu a odklonenej obchádzkovej trase
pre autobusovú dopravu po cestách III/3524 a III/3491 v rámci predmetnej stavebnej akcie v termíne od
10.08.2020 do 13.09.2020.

Na základe súhlasného záväzného stanoviska Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bardejove,
okresného dopravného inšpektorátu (ďalej len „ODI“) zo dňa 09.09.20120 pod č. ORPZ-BJ-
ODI-31-085/2020 a súhlasných stanovísk dotknutých orgánov a organizácii predmetnou úplnou
uzávierkou, a to: Obce Hertník zo dňa 08.09.2020, IDS Východ, s.r.o. Košice zo dňa 9.09.2020 pod č.
S-20/2020, Obce Bartošovce zo dňa 9.09.2020 pod č. OcU/121/20, Prešovského samosprávneho kraja,
odboru dopravy, Prešov zo dňa 09.09.2020 pod č. 26705/2020 a SAD a.s. Prešov zo dňa 10.09.2020
okresný úrad
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podľa § 7 ods. 1 cestného zákona a § 10 vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o
pozemných komunikáciách úplnú uzávierku cesty III. triedy č. III/3493 v k.ú. Bartošovce a Hertník za
účelom ukončenia prác na rekonštrukcii predmetnej cesty.

Uzavretý úsek cesty: III/3493 v km 2,485 – 4,466 (začiatok obce Bartošovce – koniec obce Hertník).

Dôvod uzávierky: pokladka obrusnej vrstvy a výspravky cestných priekop

Doba uzávierky: od 14.09.2020 do 27.09.2020

Druh uzávierky: úplná, krátkodobá

Dĺžka uzávierky: cca 1,981 km
Dĺžka obchádzky: cca 17 km

Popis obchádzky:

Cestná doprava bude vedená po cestách II. a III. nasledovne:
 v smere od obce Bartošovce po ceste III/3493 smer Janovce, následne po ceste II/545 smer Raslavice
a po ceste III/3491 smer Osikov, Fričkovce, Hertník.
 v smere od obce Hertník po ceste III/3491 smer Fričkovce, Osikov, Raslavice, následne po ceste II/545
smer Janovce a po ceste III/3493 smer Bartošovce.
Autobusová doprava zabezpečovaná SAD do a z obce Bartošovce bude vedená:
 v smere od obce Bartošovce po ceste III/3493 smer Osikov, následne po ceste III/3491 smer Osikov,
Fričkovce, Hertník.
 v smere od obce Hertník po ceste III/3491 smer Fričkovce, Osikov, následne po ceste III/3524 smer
Bartošovce a po ceste III/3493 smer Bartošovce.

Z dôvodu riadneho technického zabezpečenia pracoviska na ceste a podmienok uvedených v § 7
cestného zákona je žiadateľ o úplnú uzávierku dotknutého úseku cesty III. triedy povinný dodržať
nasledovné podmienky:

1. Premávku úplne uzatvoriť v uvedenom úseku najdlhšie na dobu stanovenú v tomto povolení. Práce
budú realizované v 2 – zmennom pracovnom režime a čas uzávierky bude trvať čo najkratší čas. V prípade
zmeny časového harmonogramu je žiadateľ povinný tieto okolností bezodkladne oznámiť povoľujúcemu
orgánu. Zároveň je povinný urobiť všetko pre skrátenie doby úplnej uzávierky.
2. Uzávierku zabezpečiť na vlastné náklady osadením zvislých prenosných dopravných značiek a
dopravných zariadení v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 30/2020 Z. z. o
dopravnom značení podľa projektu dočasného dopravného značenia na úplnú uzávierku cesty vrátane
dočasného značenia obchádzkovej trasy spracovaného projektovou organizáciou ROADS, s.r.o., 086
06 Prešov – Ľubotice, zodpovedný projektant Ing. Ladislav Bačenko, autorizovaný stavebný inžinier, č.
osv. 4560*I2 (konštrukcie inžinierskych stavieb) a odsúhlaseného ODI dňa 05.08.2020 pod č. ORPZ-
BJ-ODI1-39-077/2020 a správcom cesty dňa 27.07.2020 pod č. SUCPSK-R/3033/001/2020 a určeného
okresným úradom dňa 6.08.2020 pod č. OU-BJ-OCDPK-2020/009387-005, ktorý tvorí neoddeliteľnú
súčasť tohto povolenia. Dopravné značky musia spĺňať STN 018020. Budú v reflexnom vyhotovení
umiestnené na červeno-bielom pruhovanom stĺpiku. Značenie súvisiace so zabezpečením pracoviska na
ceste môže byť osadené len bezprostredne pred začatím prác a práce môžu byť začaté až po správnom
osadení všetkých DDZ v mieste uzávierky a po osobnom skontrolovaní a odsúhlasení príslušným ODI.
3. Za zníženej viditeľnosti, resp. v nočných hodinách budú zábrany osvetlené červeným svetlom resp.
prerušovaným oranžovým svetlom. Obmedzenia vyplývajúce z dopravného značenia musia byť po
ukončení prác zrušené. Výkon prác požadujeme realizovať s dôrazom na zabezpečenie bezpečnosti
všetkých dotknutých účastníkov s poukázaním na § 58 zákona č. 8/2009 Z. z., o cestnej premávke a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
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4. Pozemné komunikácie na obchádzkovej trase budú bez výmoľov a výtlkov s riadne vyznačeným a
čitateľným dopravným značením.
5. Žiadateľ v prípade potreby zabezpečí regulovanie dopravy osobami, ktoré budú náležite poučené v
zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. Osoby vykonávajúce práce na ceste, resp. reguláciu a usmerňovanie
cestnej premávky musia byť označené v zmysle § 27 vyhlášky č. 30/2020 Z. z.
6. Žiadateľ zabezpečí prekrytie existujúceho trvalého dopravného značenia, ktoré je v rozpore s
prenosným DZ a ktoré nie je v súlade s vyznačenou obchádzkou.
7. Žiadateľ v súčinnosti s ODI bude informovať verejnosť o dobe uzávierky a o obchádzkovej trase
prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov.
8. Dopravca, ktorý zabezpečuje verejnú pravidelnú autobusovú dopravu bude informovať verejnosť o
prípadných zmenách vo vedení liniek. V dobe od 14.09.2020 do 25.09.2020 bude doprava vedená zo
smeru od obce Osikov po ceste III/3524. Nástupná zastávka bude pri Obecnom úrade v Bartošovciach.
Výstupná zastávka bude v obci Hertník pri cintoríne. SAD zabezpečí spoje do obce Bartošovce s
príchodom o 6.30, 12.05 a 13.08 Spoj s príchodom do Bartošoviec o 15.05 bude zrušený.
9. Obchádzku a s tým spojenú zvýšenú cestnú premávku na obchádzkových trasách sú obce povinné
strpieť (§ 7 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb.).
10. Náklady na potrebnú úpravu obchádzkovej trasy, na jej údržbu počas obchádzky, ako aj na jej prípadné
uvedenie do pôvodného stavu po skončení obchádzky uhrádza ten, kto požiadal o uzávierku (§ 7 ods.
4 zákona č. 135/1961 Zb.).
11. Dočasné dopravné značenie a zariadenie, jeho funkčnosť a neporušenosť musí byť pod stálou
kontrolou počas doby trvania uzávierky po celej trase vrátane obchádzkových trás. Žiadateľ zodpovedá
za správnosť, úplnosť a dostatočnú čitateľnosť osadeného dopravného značenia počas výstavby.
12. Za dodržanie osadenia dočasného dopravného značenia podľa odsúhlaseného projektu dočasného
dopravného značenia, za jeho údržbu a následnú demontáž zodpovedá za žiadateľa Ivo Pavelčák, vedúci
strediska Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Oblasť Bardejov (mobil: 0918 741
832). Žiadateľ je zároveň povinný nahlásiť na okresný úrad a ODI kontaktné údaje s mobil kontaktom
osoby zodpovednej za zhotoviteľa, ktorý bude zodpovedať za organizáciu a zabezpečenie prác, ktoré sa
budú vykonávať pod ochranou úplnej uzávierky. V prípade nedodržania podmienok znáša žiadateľ všetky
právne dôsledky.
13. Po ukončení uzávierky žiadateľ vykoná demontáž dočasného dopravného značenia a uvedie trvalé
dopravné značenie do súladu s projektovou dokumentáciou uvedenej stavby
14. Začiatok a koniec uzávierky oznámi žiadateľ bezodkladne cestnému správnemu orgánu (č.t.0903 649
195 a ODI č.t.: 0961843511).
15. Cestný správny orgán si vyhradzuje právo podmienky zmeniť alebo doplniť, ak si to vyžiada verejný
záujem.

Vydanie povolenia na uzávierku podlieha spoplatneniu vo výške 70.- €, podľa položky 83 písm. e)
Sadzobníka, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov.
Za vydanie tohto povolenia sa správny poplatok nevyberá, nakoľko žiadateľ je podľa § 4 ods. 1 písm.
a) zák. NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od
platenia správnych poplatkov.

Na určovanie dopravného značenia a zariadenia a na rozhodovanie o uzávierkach cestnej premávky na
cestách sa podľa § 3 ods. 6 a § 7 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. nevzťahujú všeobecné predpisy o
správnom konaní.
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Na vedomie
Správa a údržba ciest PSK, oblasť Bardejov, Štefánikova 789, 085 01 Bardejov 1
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bardejove, Partizánska 42, 085 01 Bardejov 1
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 1
SAD Prešov, a.s., Košická 2, 080 01 Prešov 1
IDS Východ, s.r.o., Turgenevova 36, 040 01 Košice 1
Obec Bartošovce, Bartošovce 148, 086 42 Bartošovce
Obec Hertník, Hertník 162, 086 42 Hertník
Obec Janovce, Janovce 62, 086 41 Raslavice
Obec Raslavice, Hlavná 154, 086 41 Raslavice
Obec Osikov, Osikov 57, 086 42 Osikov
Obec Fričkovce, Fričkovce 103, 086 42 Fričkovce
Obec Tročany, Tročany 22, 086 41 Tročany
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bardejove, Štefánikova, 085 01 Bardejov 1
Falck Záchranná a.s., Bačíkova 7, 040 01 Košice-Staré Mesto

Ing. Ladislav Olejár
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky


