
OKRESNE RIADITEĽSTVO PO LIC A JN ÉH O  ZBORU 
Okresný dopravný inšpektorát

Dr. C. Daxnera 91/6, 093 21 Vranov nad Topľou

Obec Zámutov 
Obecný úrad Zámutov 
Zámutov 434 
094 15 Zámutov

VáS list č ís lo /zo  d ň a  N aše číslo  V yb avuje V ranov n/T
288/2017 O R P Z -V T -O D I-83-032/2017 kpt. Ing. Pavol ValovCin 1 3 .0 6 .2 0 1 7

Vec
Oplotenie ihriska Zámutov
- stanovisko

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Vranove 
nad Topľou, obdŕžal žiadosť OcÚ Zámutov, okr. Vranov nad Topľou o zvláštne užívanie, 
čiastočnú uzávierku a osadenie dočasného dopravného značenia na ceste 111/3614 z dôvodu 
realizácie stavby „Oplotenie ihriska Zámutov“.

Posúdením predmetnej žiadosti, ODI z hľadiska svojej pôsobnosti v zmysle § 3 ods. 
9 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov týmto zaujíma pre potreby OÚ vo Vranove nad Topľou, odbor cestnej dopravy 
a pozemných komunikácii podľa § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov súhlasné stanovisko k vydaniu 
povolenia na zvláštne užívanie cesty III/3614 v intraviláne obce Zámutov a zároveň v zmysle 
§ 7 ods. 1 citovaného zákona dáva súhlasné stanovisko k čiastočnej uzávierke uvedenej 
pozemnej komunikácie, spojenej so súhlasom podľa § 3 ods. 7 cestného zákona pre určenie 
dočasného (prenosného) dopravného značenia vydaného v zmysle § 3 ods. 5, písm. f) 
cestného zákona, ktoré bude umiestnené taktiež na ceste III/3614 k zabezpečeniu vyššie 
uvedeného účelu.

1. Termín realizácie stavebných prác a čiastočnej uzávierky bude v druhej polovici 
mesiaca jún , júl a august 2017, pričom tieto budú zrealizované len počas dennej doby.

2. Počas prerušenia stavebných prác, je  potrebné zo strany zhotoviteľa zabezpečiť 
pracovisko tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. 
Dočasné dopravné značenie zhotoviteľ použije len počas výkonu stavebných prác.

3. V prípade akýchkoľvek zmien počas výstavby je  potrebné včas o zmenách 
upovedomiť ODI vo Vranove n/T a príslušného správcu komunikácii. Počas 
vykonávaných priebežných kontrol po začatí realizácie prác, žiadame zhotoviteľa, aby 
príslušné povolenia a podklady predložil bezodkladne na požiadanie kontrolným 
orgánom.
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4. Nakoľko žiadateľ nevedel spresniť údaje a tel. kontakt osoby (prebiehajúce výberové 
konanie), ktorá bude zodpovedná za uzávierku a použitie dočasného (prenosného) 
dopravného značenia, žiadame aby tieto boli súčasťou príslušných povolení 
a rozhodnutí vydaných príslušným cestným správnym orgánom.

Na vedomie
Okresný úrad Vranov n/T, Odbor pre CD a PK, Námestie slobody 5. 093 01 ^ a n o v  n/T

pplk. JUDr. IC/iňan Vološin 
riaditeľ



SPRAVA A UDRZBA CIEST
P R E Š O V S K É H O  S A M O S P R Á V N E H O  K R A JA  

OBLASŤ VRANOV NAD TOPĽOU
Čememianska 1031, 093 03 Vranov nad Topľou

Obec Zámutov
Obecný ú rad  Zám utov 434
094 15 Zám utov

VáS lisi číslo/zo dňa Naše físlo Vybavuje/linka Vranov nad Topľou
238/2017,05.06.2017 SÚC PSK-VT/294/20I7 lnR. Horváthovi / 057-7561218 09.06.2017

Vec: „Oplotenie ihriska“ -  vyjadrenie

Správa a údržba ciest PSK, Oblasť Vranov n. T. obdržala Vašu žiadosť o vyjadrenie 
ku projektovej dokumentácii (PD) na stavbu: , ,Oplotenie ihriska". Súčasťou objektu je  aj 
rekonštrukcia existujúceho rigolu pri ceste 111/3614, okolo areálu ihriska. Jedná sa o technické 
riešenie rekonštrukcie oplotenia futbalového ihriska.

Po preštudovaní PD technické riešenie rekonštrukcie oplotenia a rigolu 
podmieňujeme dodržaním nasledovných podmienok:

-  SÚC PSK, obi. Vranov n. T., ako správca dotknutých ciest II. a III. triedy žiada 
stavebníka, aby pred začatím prác a po ich ukončení prizval zástupcu SÚC PSK. 
oblasť Vranov n. T. -  majster strediska (Juraj Tiňo, tel. 0905 205 969) za účelom 
zhodnotenia stavu pred, počas a po realizácii prác,

-  počas realizácie stavebných prác na rigole a oplotení nesmie dôjsť k poškodeniu 
vozovky a narušeniu odvodňovacích pomerov cestného telesa cesty 111/3614,

-  žiadateľ je  povinný zabezpečiť stabilitu cestného telesa v mieste stavby a funkčnosť 
odvodnenia cesty,

-  akýkoľvek iný zásah do telesa cesty III/3614 je  potrebné vopred prejednať 
s majetkovým správcom komunikácie,

-  žiadateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú správcovi komunikácie na ccste 
III. triedy v dôsledku jeho činnosti po dobu 60 mesiacov a na vlastné náklady ich 
musí odstrániť,

-  o vyjadrenie je  potrebné požiadať OR PZ ODI vo Vranove n. T.,
-  toto vyjadrenie má platnosť dva roky od dátumu vydania a bude slúžiť, ako podklad 

pre vydanie povolenia príslušným stavebným úradom.

S pozdravom

ng. Michal Švábik 
riadjt,éľ pblasti ^
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