
" MESTO PRESOV 

Hlavná 73, Prešov 080 O l Prešov 

Spis č. ODŽP/14053/2/2017/Ak v Prešove dňa 20.09.2017 

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, po posúdení 
požiadavky MsÚ- OŠKaCR -Oddelenie školstva, mládeže a športu zo dňa 19. 09. 2017, 
(ďalej len "žiadate!"'), konajúc podľa ustanovenia §8 ods. l a ods. 3 a cestného zákona 

Povol'uje 

zvláštne užívanie miestnych komunikácií 

z dôvodu usporiadania športového podujatia "LEAR RUN" a za týchto podmienok : 

l. Miesto užívania: Hlavná ul. v úseku od križovatky s Jarkovou ul. 
po križovatku s ul. Weberovou 

2. Termín užívania: 24.09.2017 (nedel'a) od 16°0
- do 22°0 h 

3. Dôvod užívania: Usporiadanie LEAR RUN 2017. 

4. Trasa pretekov: Štartu a cieľ bude na Hlavnej ulici pred budovou PKO, Trasa 
behu bude po hlavnej ulici v smere k severnému mestskému parku, pri soche Krista sa 
bežci otočia a po Hlavnej ulici pobežia ku križovatke so Svätoplukovou ulicou. Po 
Svätoplukovej v smere k záhrade umenia na Kmeťovo Stromoradie, ďalej po stromoradí 
na ulicu Konštantínovu. Z Konštantínovej ulice bežci budú pokračovať po Metodovej 
ulici na Slovenskú a pred parkoviskom odbočia na Špitálsku, ďalej po Konštantínovej 
na Kováčsku. Z Kováčskej ulici pobežia cez Slovensku ulicu a Metodovou na Hlavnú 
a pobežia ešte jeden taký istý okruh. 

Ďalšie podmienky: 
5. Motorové vozidlo, ktoré materiálno-technicky zabezpečuje akciu je považované 

za dopravnú obsluhu a môže na určenej ploche zastaviť len na nevyhnutnú dobu potrebnú 
na vyloženie a naloženie tovaru, resp. nákladu, prípadne na vystúpenie a nastúpenie osôb 
súvisiacich s akciou. Státie (parkovanie) takéhoto motorového vozidla je možné 
na verejných odstavných a parkovacích plochách za podmienok daných dopravným 
značením a prevádzkovým poriadkom týchto plôch. 

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



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

8. Za dodržanie podmienok tohto rozhodnutia zodpovedá Michal Semančík tel. č. 

051/3100548- MsÚ- SSR- OKŠ a Gáll Tomáš tel. č. 0904508777. 

9. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky zmeniť alebo doplniť, ak si to 
vyžiada všeobecný záujem. 

Na základe skutočnosti, že mesto Prešov je organizátorom uvedeného podujatia, je 
žiadateľ v zmysle § 4 zákona č. 14511995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov oslobodený od správneho poplatku. 

Odôvodnenie 

Žiadateľ MsÚ OŠKaCR -OŠMaŠ, 080 Ol Prešov svojím podaním zo dňa 
19. 09. 2017 požiadal mesto Prešov, ako príslušný cestný správny orgán o vydanie povolenia 
na zvláštne užívanie a uzávierku miestnych komunikácií z dôvodu usporiadania športového 
podujatia "LEAR RUN 2017" na Hlavnej ulici. 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. 

V súlade s § 54 ods. 2) zákona č. 7111967 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 po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom. 
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Ing. Stanislav Ondirko 
Vedúci odboru dopravy 
a životného prostredia 
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