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Vec
Žiadosť o stanovisko k projektu prenosného dopravného značenia
- stanovisko

Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Prešove (ďalej len "KDI Prešov") obdržal Vašu
žiadosť o zaujatie stanoviska k návrhu prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení
(ďalej len "PDZ") pre stavebnú akciu "Rekonštrukcia a CSS križovatky ulíc Arm. gen. L.
Svobodu, Pod Táborom a ul. Jurkovičova" a ako dotknutý orgán podľa § 2 ods. 1 písm. j)
zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore, v súlade s §11 zákona č. 575/200 l Z. z.
o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy vydáva nasledovné stanovisko:
Po oboznámení sa spredloženou projektovou dokumentáciou PDZ (spracoval ISPO s.r.o.
Prešov, 08/2018) v stupni DRS, ktorá rieši doplnenie IV.A etapy v súvislosti s otrebou
zjednosmemenia ulice Šr~bárová, z hľadiska n~i sledovaných žáujmov, orymi sú Dezpe nosf
a plynulosť cestnej premávky, KDI Prešov súhlasí s predmetným návrhom PDZ na dotknutých
MK ul. Šrobárova a ul. Jurkovičova v Prešove, bez pripomienok, za dodržania podmienok
uvedených v technickej správe dokumentácie.
Pracovnú činnosť v súvislosti s predmetnou stavebnou akciou je možné vykonať až po
vydaní určenia použitia PDZ, o ktoré je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán
v zmysle zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov.
Predmetné PDZ je potrebné umiestniť s rešpektovaním jestvujúceho trvalého dopravného
značenia tak, aby nenastal významový nesúlad, ktorý by bol v rozpore s Vyhláškou MV SR
Č. 9/2009 Z. z., platnými technickými normami a predpismi. Prenosné dopravné značenie a
dopravné zariadenia je potrebné udržiavať neustále v náležitej čistote s dôrazom na jeho
čitateľnosť, viditeľnosť a zrozumiteľnosť.
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Uvedené práce požadujeme vykonať v čo možno najkratšom čase z dôvodu zníženia
dopravných obmedzení na dotknutých MK ul. Šrobárova a ul. Jurkovičova v Prešove.

KDI Prešov si vyhradzuje možnosť stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené zmeniť, ak
si to vyžiada zlepšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v prípade verejného
záujmu.
Realizátor stavby je povinný dodržať podmienky stanovené v projektovej dokumentácii
PDZ. Počas realizácie stavebných prác, pri ktorých bude obmedzená premávka na dotknutom
úseku cesty v súvislosti s predmetnou stavebnou akciou, je realizátor stavby povinný mať pri
sebe projektovú dokumentáciu PDZ odsúhlasenú KDI Prešov, na základe ktorej môže byť
vykonaná kontrola osadenia PDZ zo strany Policajného zboru SR alebo cestného správneho
orgánu.
Toto stanovisko nenahrádza stanoviská a rozhodnutia ostatných orgánov štátnej správy a
územnej samosprávy.
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