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Vec: Určenie dočasného dopravného značenia
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 podľa §3 ods. 2 zákona Č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskoršfch predpisov (ďalej len
"cestný zákon"), v súlade s ustanovením §61 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 8/2009 Z. z.
o cestnej premávke a o doplnení níektorých zákonov (ďalej len "zákon o cestnej premávke")
a so súhlasom príslušného dopravného inšpektorátu podľa §3 ods. 7 cestného zákona
v

URCUJE
použitie dočasného dopravného značenia (ďalej len "DZ") v súlade s ustanoveniami
vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. Z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za nasledovných podmienok:
Ul. Jurkovičova

a Šrobárová

l.

Miesto:

2.

Odôvodnenie:
Zjednosmernenie
ulíc Šrobárova a Jurkovičova v zmysle projektu
"Rekonštrukcia a CSS križovatky ulíc Arm. gen. L. Svobodu, Pod Táborom
a ul. Jurkovičovej" príloha "Dočasné dopravné značenie - IV. A etapa.

3. Rozsah:
Doplnenie
a odstránenie
zvislého dopravného
značenia
v zmysle projektu
dopravného značenia "Rekonštrukcia a CSS križovatky ulíc Arm. gen. L. Svobodu,
Pod Táborom
a ul. Jurkovičovej"
príloha;
"Dočasné dopravné
značenie IV. A etapa"
spracovaného spuločnost'eu ISPO spol. sr. o. Inžinierske stavby,
Slovenská 86, 080 01 Prešov a stanoviska Krajského riaditeľstva policajného zboru,
krajského dopravného inšpektorátu vydaného pod spisovým číslom KRPZ-PO-KDI65-363/2018 zo dňa 30.08.2018.
4. Rozmery a vyhotovenie dopravného značenia:

Základná veľkosť, nereflexná úprava.

5. Termín realizácie: od 02.09.2018 od 08.00 do 30.10.2018
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6.

Spoločnust' Doprastav, a.s. závod Prešov, Petrovanská 34, 080 OS Prešov vykoná

realizáciu dopravného
náklady.

značenia v zmysle tohto určenia a projektu

na vlastné

7.

Zmenu organizácie dopravy vykonajte podľa priloženej situačnej schémy. Dopravné
značky musia byť upevnené na kovových stÍpikoch, alebo konštrukciách natretých na
bielo, prípadne na stlpoch verejného osvetlenia a umiestnené v súlade s ustanoveniami
STN O18020 a zásadami umiestňovania a používania dopravných značiek, uvedenými v
prílohe č. l II. diel piata časť vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. Z., ktorou sa vykonáva zákon
o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších
predpisov.

8.

V prípade pochybností
o presnom
umiestnení dopravných
dopravného
značenia kontaktujte
MsÚ - odbor dopravy
o objasnenie situačnej schémy.

9. Mesto Prešov si vyhradzuje

značiek a vodorovného
a životného
prostredia

právo toto určenie zmeniť, resp. doplniť,
vyžadovať všeobecný verejný záujem alebo zmena dopravných pomerov.

ak si to bude

Podľa ustanovenia §3 ods. 6 cestného zákona a § 141 ods. 5 písm. d) zákona o cestnej
premávke sa na určovanie dopravného značenia nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom
konaní (zákon č. 71/1967 Zb. O správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov).

Príloha:
Situačná schéma

Na vedomie:
1. KR PZ - KDI, Pionierska 33,08005 Prešov
2. Mestská polícia Prešov
3. MsÚ v Prešove - OO, OKS
4. MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, 080 01 Prešov
5. sszurc, Pionierska 24, 080 05 Prešov,
6. ZŠ Šrobárova ul.
7. MŠ Jurkovičova ul.
8. VMČč.7

