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MESTO PRESOV 

Hlavná 73, Prešov 080 O l Prešov 

Spis č. ODŽP/11805/2/2017/MAn v Prešove dňa 03.08.2017 

Rozhodnutie 
o povolení zvláštneho užívania miestnych a účelových komunikácií 

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 podľa §3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "cestný 
zákon") v súlade s ustanovením §46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, na základe 
žiadosti Cyklomaratón Prešov ·o. Z., M. Nešpora 45, 080 Ol Prešov, IČO 42420601 
zo dňa 02.02.2017, (ďalej len "žiadate!'"), konajúc podl'a ustanovenia §8 ods. l cestného 
zákona 

povoľuje 

zvláštne užívanie miestnych komunikácií 

z dôvodu usporiadania športového podujatia "Prešovský cyklomaratón 20 17" za týchto 
podmienok: 

l. Miesto užívania: A) Hlavná ul. -v úseku pešej zóny pozdÍž južného mestského 

2. Termín užívania: 

3. Dôvod užívania: 

parku a prepojovacia komunikácia. 
B) Komunikácie na sídlisku III: Bajkalská po konečnú 

zastávku MHD, Prostejovská, Mukačevská, Jazdecká v smere 
do areálu 4SPORT. 

A) od 24.08. - 25.08.2017 od ll 00 do 16°0 
- registrácia 

účastníkov 

26.08.2017 (sobota)od ll 00 
- do 13311 h prezentácia účastníkov 

a štart pretekov 
B) 26.08.2017 od 13 1111 do171111 

Usporiadanie športového 
CYKLOMARATÓN 2017". 

podujatia "PREŠOVSKÝ 

4. Počas akcie bude na Pešej zóne umiestnené: l stánok, 3 stolíky, zvuková technika 
a cca 5 motorových vozidiel a autobus. 

Ďalšie podmienky: 
5. Preteky sa organizujú za plnej premávky a účastníci sú povinný dodržiavať pravidla 

cestnej premávky. 

6. Súťažiaci cyklisti sa zhromaždia na Hlavnej ulici v časti pešej zóny. Slávnostný štart bude 
o 13 °0 pred mestským úradom. Pelotón cyklistov v doprovode sprievodných vozidiel 
vyštartuje v smere na Sabinovskú ul. 



7. Štart pretekov bude bez uzávierky miestnej komunikácie a príslušníci mestskej polície 
zabezpečia zastavenie premávky na Hlavnej ulici na čas nevyhnutný počas štartu. 

Trasa pretekov: 
8. V križovatke Hlavná, Sabinovská, Levočská pelotón sa zaradí na Sabinovskú ulicu 

do cestnej premávky a sú povinný dodržiavať Rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania 
pozemnej komunikácie, vydané Okresným úradom Prešov, OCDaPK, vydané pod 
spisovým číslom OU-PO-OCDPK/2017/009065-004 zo dňa 3.5.2017. 

9. Pri dojazde l. okruhu do ciel'a po Sabinovskej ulici cyklisti odbočia vpravo na Mičurinovu 
ulicu a pokračujú na Jazdeckú do areálu 4SPORT. 

l O. V II. okruhu súťažiaci cyklisti v križovatke ulíc Sabinovská, Bajkalská a Jánošíkova 
odbočia vl'avo na Bajkalskú ulicu v smere na Prostejovskú ul. -konečná zastávka MHD. 
Ďalej pokračujú po Prostejovskej, Mukačevskej a Jazdeckej do areálu 4SPORT. 

ll. Ak v dôsledku uskutočnenia predmetného podujatia dôjde k znečisteniu, resp. poškodeniu 
miestnej komunikácie, verejného priestranstva a zelene, žiadate!' je povinný okamžite 
zabezpečiť odstránenie všetkých závad na vlastné náklady. 

12. V prípade ohrozenia života, resp. majetku občanov a štátu, je žiadateľ povinný umožniť 
prejazd vozidlám rýchlej zdravotnej služby a hasičského záchranného zboru. 

13. Žiadate!' zabezpečí propagáciu tohto podujatia v miestnej tlači a masmédiách. 

14. Za dodržanie podmienok tohto rozhodnutia zodpovedá René Polačok tel. č. 0915466851. 

15. Povol'ujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky zmeniť alebo doplniť, ak si to 
vyžiada všeobecný záujem. 

Na základe skutočnosti, že primátorka mesta Prešov prevzal 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. 

Odôvodnenie 

Žiadateľ Cyklomaratón Prešov O. Z., M. Nešpora 45, 080 Ol Prešov svojím 
podaním zo dňa 02. 02. 2017 požiadal mesto Prešov, ako príslušný cestný správny orgán 
o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií z dôvodu usporiadania 
podujatia "Prešovského cyklomaratónu 2017" na uliciach: Hlavná, Bajkalská, Mukačevská a 
Jazdecká. Po posúdení žiadosti cestný správny orgán uzávierku povolil za podmienok 
uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, v súlade s platnou legislatívou. 

Poučenie: 
Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podľa § 53 zákona č. 7111967 

Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie. 
Odvolanie je potrebné v súlade s ustanovením § 54 ods. l) zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať na Mesto Prešov - Mestský úrad 
v Prešove, Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb , Oddelenie dopravy a 
životného prostredia, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. 
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V súlade s § 54 ods. 2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je potrebné 
odvolanie podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

Odkladný účinok prípadného odvolania sa podľa §55 ods. 2 správneho poriadku 
s prihliadnutím na všeobecný verejný záujem a charakter povolenej akcie vylučuje. Proti 
rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku v zmysle §55 ods. 3 správneho poriadku sa 
nemožno odvolať. 

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom na základe správnej žaloby po vyčerpaní 

riadnych opravných prostriedkov. 

Príloha: Situačný náčrt 

Rozhodnutie dostanú: 
l. Cyklomaratón Prešov, O. Z. 

Na vedomie: 
l. KR PZ-KDI 
2. OR PZ- OD l 
3. OR Hasičského a záchranného zboru 
4. Fakultná nemocnica s poliklinikou 
5. Záchranná služba Košická 
6. Krajské operačné stredisko 
7. J.V.S. Prešov, s.r.o. 
8. Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. 
9. Mestská policia Prešov 

l O. Ms(J- kancelária primátorky 

M. Nešpora 45 

Pionierska 33 
Vajanského 34 
Požiarn ic ká l 
Hollého 20 
Rastislavova 43 
Nám. mieru č. l 
Pionierska 24 
Bardejovská 7, 
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Ing. Stanislav Ondirko 
vedúci odboru 

dopravy a životného prostredia 

080 Ol Prešov 

080 05 Prešov 
080 Ol Prešov 
080 Ol Prešov 
080 Ol Prešov 
041 91 Košice 
080 o l Prešov 
080 Ol Prešov 
080 06 Ľubotice 
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