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MESTO PREŠOV 7v
Hlavná 73,

080 Ol Prešov

Spis číslo : OŽPaDI/1963/2/2020/MKaj

v Prešove

dňa

25.06 .2020

Rozhodnutie
o zmene rozhodnutia na vykonanie uzávierky pozemnej komunikácie a
použitia dopravného značenia

určenie

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 a § 7 zákona č.135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "cestný
zákon"), po prerokovaní s ostatnými dotknutými orgánmi dňa 25.06.2020 žiadatel'ovi GEMO
SLOVENSKO, spol. s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava

mení povolenie
spis. č. OŽPaDI/1963/2020 zo dňa 03.02.2020, ktorým povolil vykonanie dlhodobej
úplnej uzávierky miestnych komunikácií na uliciach Štefánikova (úsek od križovatky s
ulicami Grešova, Masarykova a Hlavná po križovatku s Hviezdoslavovou ulicou),
Hviezdoslavova (úsek od križovatky so Štefánikovou ulicou po začiatok Okružnej ulice)
a Biskupa Gojdiča (úsek od Hlavnej ulice po Jarkovú ulicu) v meste Prešov z dôvodu výstavby
komunikácií a spevnených plôch, svetelnej križovatky a verejného osvetlenia, v zmysle
stavebného povolenia pre Obchodné centrum Forum.
v bode

č.

3 sa mení termín

ukončenia

uzávierky z 30.06.2020 na 16.08.2020

v bode č. 11 sa vypúšťa uvedený obsah v celom rozsahu a nahrádza sa nasledujúcim
obsahom: Koridor pre peších na juhozápadnom rohu križovatky ulíc štefánikova
a Hviezdoslavova bude sprístupnený pre chodcov najneskôr do 03.07.2020. Koridor pre peších
na Štefánikovej ulici v úseku od Masarykovej ulice po Hviezdoslavovu ulicu bude sprístupnený
pre chodcov najneskôr do 13.07.2020. Koridor pre peších na ulici Biskupa Gojdiča bude
sprístupňovaný pre chodcov v prípade ak to dovolí charakter stavebných prác a bezpečnosť
na stavenisku.
pod
spisovým
Ostatné
podmienky
rozhodnutia
zo dňa 03.02.2020 ostávajú v platnosti v plnom rozsahu.

číslom

OŽPaDI/1963/2020/MKaj

Za vydanie zmeny povolenia sa vyrubuje správny poplatok podl'a položky č. 83 písm . a)
sadzobníka správnych poplatkov tvoriaceho prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 40.00,-€.
Odôvodnenie :
Dňa 08.06.2020 padala spoločnosť GEMO SLOVENSKO, spol. s.r.o., Gorkého 3,
811 01 Bratislava ako zhotovitel' stavby Obchodného centra Forum žiadosť o zmenu termínu
uzávierky miestnej komunikácie, ktorá bola povolená rozhodnutím zo dňa 03.02.2020
pod spisovým číslom OŽPaDI/1963/2020/MKaj do 30.06.2020. Žiadate!' odôvodnil predÍženie
termínu uzávierky problémami pri vytyčovaní inžinierskych sieti a následnej prekládke
inžinierskych sietí, meškaním dodávky stavebných materiálov a technológií, a s tým spojených
stavebných prác z dôvodu pandémie COVID 19 a potrebou záberu plochy komunikácií
pre výškovú techniku (žeriav), ktorá bude presúvať stavebný materiál a prvky technológií
na objekt Obchodného centra Forum. Po prerokovaní s ostatnými dotknutými orgánmi cestný

l

správny orgán posúdil daný stav a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej
rozhodnutia.

časti

Poučenie:

Na rozhodovanie o uzávierkach ciest a miestnych komunikácií , ako aj na určovanie
dopravného značenia sa podl'a ustanovenia § 7 ods. 6 a § 3 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách nevzťahujú všeobecné právne predpisy o správnom konaní.

Ing. Jozef Herman
vedúci odboru
životného prostredia
a dopravnej infraštruktúry

Povolenie sa doručí:
l. GEMO SLOVENSKO, spol. s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava
Na vedomie
1. Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. , Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice
2. Fakultná nemocnica s poliklinikou, Hollého 14, 080 01 Prešov
3. Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
4. KR PZ- Krajský dopravný inšpektorát v Prešove, Pionierska 33, 080 05 Prešov
5. Mestská polícia , Jarková 24, 080 01 Prešov
6. OR PZ- Okresný dopravný inšpektorát v Prešove, Vajanského 31, 080 01 Prešov
7. OR Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická 1, 080 01 Prešov
8. Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o., Pionierska 24 080 05 Prešov
9. Mestský úrad v Prešove, odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry,
Hlavná 73, 080 01 Prešov- spis
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