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Michalovce

Ing. Čalfová / 056 6280763

11.03.2019

Vec:
Dočasná úplná uzávierka cesty III/3738, medzi obcami Laškovce – Ložín

-

povolenie

Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný orgán
štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácii v zmysle ustanovenia § 2 ods.3
zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v spojení s ustanovením § 3 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 Železnice
SR Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Košice, SMSÚ ŽTS TO, Šrobárová č.1, 075 01 Trebišov, pod č.
49/2019, zo dňa 5.3.2019, doručenú dňa 6.3.2019, v ktorej žiada o povolenie na dočasnú úplnú uzávierku
cesty III/3738, medzi obcami Laškovce – Ložín, z dôvodu realizácie stavby „Úplná uzávierka cesty
III/3738 Laškovce - Ložín - Bánovce nad Ondavou, JIČ: SP 1338, žkm 32,598 na žel. trati Michaľany Medzilaborce, v úseku trate Bánovce nad Ondavou - Michalovce“.
Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií konajúc podľa
ustanovenia § 7 zákona č. 135/1961 Zb. a § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a po dohode s OR PZ SR, ODI v Michalovciach
povoľuje
dočasnú úplnú uzávierku cesty III/3738, medzi obcami Laškovce – Ložín, pre Železnice SR Bratislava,
Oblastné riaditeľstvo Košice, SMSÚ ŽTS TO, Šrobárová č.1, 075 01 Trebišov (ďalej len „žiadateľ), za
dodržania nasledovných podmienok:
Druh uzávierky:
Doba uzávierky:

dočasná úplná uzávierka cesty III/3738, medzi obcami Laškovce – Ložín
- dňa 9. apríla 2019 v čase od 8:00 hod. nepretržite do dňa 11. apríla 2019
do 18:00 hod. a
- dňa 15. apríla 2019 v čase od 8:00 hod. nepretržite do dňa 17. apríla 2019
do 22:00 hod.
Dôvod uzávierky:
realizácia stavby „Úplná uzávierka cesty III/3738 Laškovce - Ložín Bánovce nad Ondavou, JIČ: SP 1338, žkm 32,598 na žel. trati Michaľany Medzilaborce, v úseku trate Bánovce nad Ondavou - Michalovce“
Dĺžka uzávierky:
25 m pred a za železničným priecestím
Dĺžka obchádzkovej trasy: 11,0 km
Popis obchádzky:
I/19 Pozdišovce - Trhovište, II/554 Trhovište - Bánovce nad Ondavou, III/3765 Bánovce nad
Ondavou - Ložín, III/3738 Ložín – Laškovce
Telefón
+421/56/6280 763

Fax
+421/56/6280 702

E-mail
Bozena.Calfova@minv.sk

Internet
www.minv.sk/?okresny-urad-michalovce

IČO

Toto povolenie sa vydáva za nasledovných podmienok:
1. Uzávierka cesty III/3738 môže byť najdlhšie na dobu a časové obdobie určené v tomto povolení.
2. V prípade nedodržania povoleného termínu uzávierky cesty budú vyvodené dôsledky podľa
ustanovenia § 22a zákona č. 135/1961 Zb. súčasne so stratou platnosti tohto povolenia.
3. Žiadateľ zabezpečí, aby dočasná úplná uzávierka cesty bola vyznačená dopravnými značkami
a dopravnými zariadeniami v zmysle projektu vypracovaného UDI Košice, z júna 2018 a so
súhlasom OR PZ SR, ODI v Michalovciach pod č.: ORPZ-MI-ODI1-49-041/2019, zo dňa
22.2.2019 a určenia použitia dopravných značiek a dopravných zariadení vydaného Okresným
úradom Michalovce, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií na cestách II/554,
III/3765 a III/3738.
4. Žiadateľ požiada Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o určenie
prenosného dočasného dopravného značenia na ceste I/19.
5. Žiadateľ zabezpečí prekrytie jestvujúceho dopravného značenia, ktoré je v rozpore s dočasným
dopravným značením.
6. Pred začiatkom dočasnej úplnej uzávierky cesty III/3738, medzi obcami Laškovce – Ložín,
žiadateľ prizve zástupcu OR PZ SR, okresného dopravného inšpektorátu v Michalovciach na
odsúhlasenie dočasného zvislého dopravného značenia a dopravných zariadení a toto zaznamená
v samostatnom zápise.
7. Žiadateľ je povinný rešpektovať prípadné ďalšie spresňujúce alebo doplňujúce pokyny zástupcu
OR PZ SR, okresného dopravného inšpektorátu v Michalovciach.
8. Žiadateľ zabezpečí, aby po skončení dočasnej úplnej uzávierky cesty boli odstránené dočasné
zvislé dopravné značky a dopravné zariadenia, vyznačujúce dočasnú úplnú uzávierku cesty
a obnoví pôvodné značenie, čo oznámi OR PZ SR, okresnému dopravnému inšpektorátu
v Michalovciach.
9. Pri realizácii stavby je žiadateľ povinný dodržať podmienky vyjadrenia Správy ciest KSK, SaÚ
Michalovce pod č. PU-2019/1336-1840, zo dňa 5.3.2019, OR PZ SR, ODI, Michalovce pod č.
ORPZ-MI-ODI1-49-041/2019, zo dňa 22.2.2019, ARRIVA a.s. Michalovce, zo dňa 7.9.2019 a
Národného centra VD, OS SR Bratislava pod č. NCVD-32/2019-ODI, zo dňa 27.2.2019.
10. Žiadateľ zabezpečí prejazdnosť (obslužnosť) daného úseku min. v jednej železničnej koľaji,
alebo núdzovú prevádzku daného úseku s využitím obchádzkových železničných tratí alebo
technických obmedzení pre Ozbrojené sily SR na železničnej trati č. 191 Michaľany –
Medzilaborce, v zmysle vyjadrenia Národného centra vojenskej dopravy OS SR Bratislava pod č.
NCVD-32/2019-ODI, zo dňa 27.2.2019.
11. Žiadateľ zabezpečí ohlásenie začiatku a ukončenia povolenej dočasnej úplnej uzávierky cesty pre
verejnosť – (tesne pred zahájením a krátko po ukončení), nahlásením na bezplatnú linku –
Stellacentrum dopravných informácií a na Zelenú vlnu Slovenského rozhlasu na t.č. 0800 900 800.
12. Ak by sa mala dočasná úplná uzávierka cesty časovo alebo miestne rozšíriť, je potrebné
podať novú žiadosť o vydanie nového povolenia (§10 ods. 9 vyhlášky č. 35/1984 Zb.).
13. Za správnosť osadenia a za údržbu dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení počas
dočasnej úplnej uzávierky cesty bude zodpovedný Bc. Rabatin, č. mobilu 0911991325 a žiadateľ.
14. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo meniť, ak si to
vyžiada všeobecný záujem.
Za vydanie povolenia bol vybraný správny poplatok podľa položky č. 83 písm. e sadzobníka
správnych poplatkov tvoriaceho prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov vo výške
70 € (sedemdesiat eur v ekolkových známkach).
Odôvodnenie:
Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií obdržal žiadosť od
Železnice SR Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Košice, SMSÚ ŽTS TO, Šrobárová č.1, 075 01 Trebišov,
pod č. 49/2019, zo dňa 5.3.2019, doručenú dňa 6.3.2019, v ktorej žiada o povolenie na dočasnú úplnú
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uzávierku cesty III/3738, medzi obcami Laškovce – Ložín, z dôvodu realizácie stavby „Úplná uzávierka
cesty III/3738 Laškovce - Ložín - Bánovce nad Ondavou, JIČ: SP 1338, žkm 32,598 na žel. trati
Michaľany - Medzilaborce, v úseku trate Bánovce nad Ondavou - Michalovce“.
Povolenie bolo vydané za splnenia podmienok uvedených vo vyjadreniach Správy ciest KSK,
SaÚ Michalovce pod č. PU-2019/1336-1840, zo dňa 5.3.2019, OR PZ SR, ODI, Michalovce pod č.
ORPZ-MI-ODI1-49-041/2019, zo dňa 22.2.2019, spoločnosti ARRIVA Michalovce a.s., zo dňa
7.9.2019 a Národného centra VD, OS SR Bratislava pod č. NCVD-32/2019-ODI, zo dňa 27.2.2019.
Podmienky povolenia boli stanovené Okresným úradom Michalovce, odborom cestnej dopravy
a pozemných komunikácií z dôvodu ochrany cesty III/3738.
Za vydanie povolenia bol vybraný správny poplatok podľa položky č. 83 písm. e/ sadzobníka
správnych poplatkov tvoriaceho prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov vo výške
70 € (sedemdesiat eur v ekolkových známkach).
Poučenie o odvolaní:
Na rozhodovanie o uzávierkach, obchádzkach a odklonoch cesty sa podľa ustanovenia § 7 ods. 6
zákona č. 135/1961 Zb. nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov).

Ing. Peter Milý
vedúci odboru

Doručí sa :
1. Železnice SR Bratislava, Obl. riaditeľstvo Košice, SMSÚ ŽTS TO, Šrobárová 1, 075 01 Trebišov
2. Správa ciest KSK, Stredisko Michalovce, Lastomírska 6, 071 01 Michalovce
3. Okresné riaditeľstvo PZ, okresný dopravný inšpektorát, Hollého 46, 071 01 Michalovce
4. Okresný úrad, odbor krízového riadenia, Nám. slobody 1, 071 01 Michalovce
5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, F. Kráľa 21, 071 01 Michalovce
6. ARIVA Michalovce a.s., Lastomírska 1, 071 80 Michalovce
7. Záchranná služba Košice, Rastislavova 43, 041 91 Košice
8. Národné centrum vojenskej dopravy OS SR, Kutuzova 8, 832 47 Bratislava
9. Obecný úrad Bánovce n/O č.191, 072 04 Bánovce n/O
10. Obecný úrad Ložín č. 31, 072 04 Ložín
11. Obecný úrad Laškovce č.36, 072 01 Laškovce
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