
MESTO PREŠOV 

Hlavná 73, Prešov 080 01 Prešov 
Spis č. ODaZP/14053/2017/Ak v Prešove dňa 20.09.2017 

Povolenie 
na vykonanie uzávierky pozemnej komunikácie 

Mesto Prešov, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií (ďalej len "cestný správny orgán"), vykonávajúci miestnu štátnu 
správu vo veciach miestnych a účelových komunikácií podl'a §3 ods. 2 zákona č. 135/1961 
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v zneni neskorších predpisov (ďalej len 
"cestný zákon"), po posúdení žiadosti MsÚ- OŠKaCR -OKaCR (ďalej len žiadatel') zo dňa 
19.09.2017, udel'uje v zmysle §7 ods. 1 cestného zákona 

povolenie 

na vykonanie úplnej uzávierky miestnej komunikácie na Hlavnej ulici v Prešove 
v súvislosti s realizáciou športového podujatia "LEAR RUN 2017". 

Zároveň v súlade s ustanovením §61 ods. 1 zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej 
premávke a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o cestnej premávke") 
a so súhlasom príslušného dopravného inšpektorátu podl'a §3 ods. 7 cestného zákona 

určuje 

použitie dočasného dopravného značenia v súlade s ustanoveniami vyhlášky MV SR 
č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podl'a schematického náčrtu dočasného 
dopravného značenia, , ktorý je súčasťou tohto rozhodnutia. 
Povolenie na uzávierku a určenie dočasného dopravného značenia cestný správny orgán 
udel'uje za týchto podmienok: 

1. Miesto: 

2. Druh uzávierky: 

3. Termin: 

4. DÍžka uzávierky: 

5. Dôvod uzávierky: 

Hlavná ul. v úseku od križovatky s Jarkovou ul. 
po križovatku s ul. Weberovou. 

úplná, krátkodobá uzávierka v oboch smeroch. 

24. 09. 2017 (nedel'a) od 1730h do 21 °0h. 

cca 750 m 

Usporiadanie športového podujatia "LEAR RUN 2017" 

6. Spoločnosť J.V.S., s. r. o., Prešov zabezpečí vykonanie predmetnej uzávierky osadením 
dopravného značenia a dopravných zariadení v zmysle vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z. 
v znení n. p., podl'a priloženého náčrtku dočasného dopravného značenia. 

7. Žiadate l' v dostatočnom predstihu pred začiatkom uzávierky požiada Krajský dopravný 
inšpektorát v Prešove o preverenie úplnosti dopravného značenia a zariadenia, pričom 
je povinný rešpektovať ďalšie doplňujúce, alebo spresňujúce pokyny dopravného 
inšpektorátu. 



8. Obchádzková trasa: Cestná premávka bude vedená po pril'ahlých komunikáciách 
na uliciach Duklianska, Vajanského, Grešova, Masarykova, Levočská, Remscheidská, 
Okružná a štefánikova. 

9. Počas uzávierky Hlavnej ul. bude MHD presmerovaná po náhradnej trase cez 
ul. Levočská, Remscheidská, Okružná, Štefánikova a Masarykova. Trolejbusová doprava 
bude nahradená autobusovou. Dopravný podnik mesta Prešov a.s. zriadi dočasnú 
zastávku "len na výstup" na ul. Remscheidskej cca 150 - 200 m za križovatkou 
s ul. Levočskou. 

10. Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. bude v predstihu informoval' cestujúcu verejnost' 
o týchto zmenách vo vozidlách a na zastávkach MHD. 

11. Žiadate!' v dostatočnom predstihu pred začiatkom uzávierky požiada Krajský dopravný 
inšpektorát v Prešove o preverenie úplnosti dopravného značenia a zariadenia, pričom 
je povinný rešpektoval' ďalšie doplňujúce, alebo spresňujúce pokyny dopravného 
inšpektorátu. 

12. Ak v dôsledku vykonávaných prác dôjde k znečisteniu alebo poškodeniu miestnych 
komunikácií, verejného priestranstva a verejnej zelene, žiadate!' je povinný okamžite 
zabezpečit' ich opravu a odstránenie závad na vlastné náklady . 

13. V prípade ohrozenia života, resp. majetku občanov a štátu je žiadateľ povinný umožniť 
prejazd vozidlám rýchlej zdravotnej služby a ostatných záchranných zložiek. 

14. Po ukončení podujatia spoločnosť J.V.S., s. r. o., Prešov, zabezpečí odstránenie 
prenosného dopravného značenia a dopravné značenie na miestnych a účelových 
komunikáciách uvedie do pôvodného stavu. 

15. Za dodržanie podmienok tohto rozhodnutia zodpovedá pán Michal Semančík tel. č. 
051/3100544- MsÚ- SSR- OKŠ a Gáll Tomáš tel. č. 0904508777. 

Povol'ujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykol'vek doplnil' alebo 
zmeniť, ak si to vyžiada všeobecný verejný záujem. 

Na základe skutočnosti, že primátorka mesta Prešov prevzala záštitu nad uvedenou 
akciou a v zmysle Smernice primátorky mesta Prešov SP - 17, 2. vydanie a §4 zákona 
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa za vydanie tohto 
povolenia správny poplatok nevyrubuje. 

Na rozhodovanie o uzávierkach miestnych komunikácií sa podl'a ustanovenia §7 ods. 6 
cestného zákona nevzt'ahujú všeobecné právne predpisy o správnom konaní. 

Pod l' a ustanovenia §3 ods. 6 cestného zákona a § 141 ods. 5 písm. d) zákona o cestnej 
premávke sa na určovanie dopravného značenia nevzt'ahujú všeobecné predpisy 
o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov). 
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lng. Stanislav Ondirko 
vedúci odboru dopravy 
a životného prostredia 
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Príloha :Situácia dočasného dopravného značenia. 

Povolenie dostane : 
l. MsÚ Prešov- OŠKaCR- OŠMaŠ 
2. Active life, n. o. 

Na vedomie: 

1. J.V.S. s.r.o., 
2. OR Hasičského a záchranného zboru 
3. Fakultná nemocnica s poliklinikou 
4. Záchranná služba Košická 
5. Krajské operačné stredisko 
6. KR PZ- KD/ 
7.0RPZ-ODI 
8. DPMP, a. s. 
9. Rímskokatolícky farský úrad 

1 O. Evanjelický farský úrad 
11. Biskupský úrad ECAV 
12. Mestská polícia 
13. MsÚ Prešov- OO - OKS 
14. Msú Prešov- ODŽP- spis 

Hlavná 73 
Klimkovičová ll 

Pionierska 24 
Požiarnická 1 
Hollého 20 
Rastislavova 43 
Nám. mieru č. 1 
Pionierska 33 
Vajanského 32 
Bardejovská 7 
Hlavná 81 
Svätoplukova 11 
Hlavná 137 
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