MESTO TREBIŠOV
CESTNÝ SPRÁVNY ORGÁN PRE MIESTNE A ÚČELOVÉ KOMUNIKÁCIE
M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov





Podľa rozdeľovníka
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-/-



Naše číslo
11761/2022/6-VGa
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Ing. Veronika Gánovská/
0905 037 008

Trebišov
11.05.2022

Vec
Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, Trebišov - uzávierka miestnej komunikácie – úsek
miestnych ciest ul. M. R. Štefánika, Rastislavova, J. Hollého, Gaštanova, Mestský park z dôvodu
konania podujatia „Nočný beh Trebišov 2022“ dňa 14. mája 2022
POVOLENIE
Mesto Trebišov, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných
komunikácií podľa § 2 ods. 2 zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej
dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ako príslušný cestný správny orgán podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) preskúmalo žiadosť Mesta
Trebišov zastúpeného primátorom mesta podanú dňa 11.05.2022 o vydanie povolenia na uzávierku
miestnej komunikácie Ulíc: M. R. Štefánika, Hurbanovej, Rastislavovej, J. Hollého, Gaštanovej
a cestičiek v mestskom parku v Trebišove z dôvodu konania podujatia „Nočný beh Trebišov
2022“ dňa 14. mája 2022.
Mesto Trebišov, ako príslušný cestný správny orgán v zmysle § 3 ods. 2 cestného zákona a § 7
cestného zákona a § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon vydáva toto
povolenie
na vykonanie úplnej uzávierky úseku miestnych komunikácií:
- M. R. Štefánika v úseku od kruhovej križovatky (T. G. Masaryka - M. R. Štefánika) po
križovatku s Námestím mieru, Ul. Rastislavova po križovatku s Ul. J. Hollého, ul. J. Hollého
a Ul. Gaštanovu po Mestský park.
Termín uzávierky:

od 1900 hodiny dňa 14.05.2022 do 2200 hodiny dňa 14.05.2022

Dôvod uzávierky:

realizácia podujatia „Nočný beh Trebišov 2022“

Druh uzávierky:

úplná

Popis obchádzkovej trasy:

zo smeru od Hriadok po Ulici T. G. Masaryka, Komenského,
Námestie mieru a následne na Ul. M. R. Štefánika. V opačnom
smere je obchádzková trasa identická.
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Záchranné zložky počas trvania úplnej uzávierky miestnej cesty zabezpečia dojazd na miesto zásahu
po obchádzkovej trase.
Uzávierkou miestnych komunikácií nebude vykonávanie mestskej autobusovej dopravy obmedzené.
Podmienky realizácie :
1. Žiadateľ zabezpečí vyznačenie pracoviska dopravným značením, ktoré správny orgán na základe
stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu
vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov určil listom č. 11761/2022/2-VGa
zo dňa 11.05.2022.
2. Žiadateľ je povinný dodržať podmienky stanovené v stanovisku OR PZ, ODI Trebišov zo dňa
28.04.2022 pod č. ORPZ-TV-ODI-50-038/2022.
3. Žiadateľ v mieste vykonávania prác zodpovedná za všetky škody vzniknuté majetkovému správcovi
cesty a iným organizáciám a občanom.
4. Za dodržanie podmienok tohto povolenia zodpovedá Vladimír Jacko – organizátor podujatia – č.
tel. 0949 237 044.
5. Termín uzávierky je žiadateľ povinný dodržať. Prekročenie stanovenej doby uzávierky je
postihnuteľné pokutou podľa § 22a písm. a) ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb.
6. Po skončení uzávierky žiadateľ bez meškania zabezpečí odstránenie dopravných značiek
vyznačujúcich uzávierku.
Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek zmeniť, alebo zrušiť, ak si to
vyžiada všeobecný záujem.
Žiadateľ podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov je oslobodený od zaplatenia správneho poplatku.

PhDr. Marek Čižmár
primátor

Doručí sa:
1. Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, Trebišov, ICO: 00 331 996
2. Technické služby mesta Trebišov, ICO: 00188433
Na vedomie :
3. OR PZ Okresný dopravný inšpektorát Trebišov, M. R. Štefánika 2319/180, Trebišov –
ICO:00151866
4. Mestská polícia Trebišov - nacelnik@trebisov.sk
5. Obvodné oddelenie PZ Trebišov , ICO:00151866
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Trebišov, T. G. Masaryka 13, Trebišov,
ICO: 00 151 866
7. Záchranná služba, Rastislavova 43, Košice, IČO: 00606731 – sekretariat@kezachranka.sk
8. ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce – petersalaga@arriva.sk , ICO:
35 846 526
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