OBEC SPIŠSKÁ TEPLICA
Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica

Ivan Záborský
Osloboditeľov 144/88
059 34 Spišská Teplica
Váš list číslo/zo dňa
04. 08. 2022

Naše číslo
SPT- 341/2022-02

Vybavuje/
Podhorská/ 052/77 384 00

SPIŠSKÁ TEPLICA
05. 08. 2022

Obec Spišská Teplica, ako príslušný cestný správny orgán podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 27
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a
47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov, a ako príslušný cestný správny orgán pre povoľovacie konanie na uzávierku
a obchádzku cesty podľa § 7, s prihliadnutím na § 10 ods. 3 písm. c) vyhlášky FMD č. 35/1984
Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, na základe žiadosti doručenej dňa 04. 08. 2022

povoľuje
žiadateľovi: Ivan Záborský, Osloboditeľov 144/88, 059 34 Spišská Teplica
(ďalej len „žiadateľ“)
vykonanie čiastočnej uzávierky miestnej komunikácie ulice Obrancov mieru v Spišskej
Teplici; na základe stanoviska Okresného riaditeľstva policajného zboru, Okresného dopravného
inšpektorátu v Poprade (ďalej len „OR PZ ODI“) č. ORPZ-PP-ODI1-30-204/2022 zo dňa 03. 08.
2022.
Údaje o uzávierke:
Dôvod uzávierky: verejné kultúrne podujatie za účelom predvolebnej kampane za starostu obce
Spišská Teplica.
Druh uzávierky: čiastočná.
Doba uzávierky: 06. 08. 2022 v čase od 15:00 hod. do 23:00 hod.
Popis obchádzkovej trasy: počas čiastočnej uzávierky bude cestná premávka presmerovaná na
náhradnú obchádzkovú trasu, ktorá bude vedená cez ulicu Osloboditeľov v zmysle dočasného
prenosného značenia určneného Obcou Spišská Teplica pod č. j. SPT-335/2022-02 zo dňa
05.08. 2022.
Podmienky stanovené cestným správnym orgánom:
1. Úsek cesty sa môže uzavrieť najdlhšie na dobu povolenú týmto povolením. Žiadateľ je
povinný vykonať všetky dostupné opatrenia tak, aby skrátil dobu uzávierky a cestu
uviedol do pôvodného stavu.
2. Uzávierku vyznačí a zabezpečí žiadateľ osadením dopravných značiek podľa
predloženého návrhu dopravného značenia, schváleného OR PZ ODI v Poprade a Obcou

Spišská Teplica ako príslušný správny cestný orgán pod číslom zo dňa 04. 08. 2022 po
číslom SPT-335/2022-02.
3. Žiadateľ zodpovedá za aktuálnosť a stav dopravného značenia. V prípade nedodržania
podmienok znáša všetky právne dôsledky.
4. Počas zníženej viditeľnosti a v noci bude uzávierka cestnej premávky na začiatku a na
konci obchádzky osvetlená červeným neoslňujúcim svetlom, resp. žltými prerušovanými
výstražnými svetlami.
5. Po skončení uzávierky bude dopravné značenie z cesty bezodkladne odstránené alebo
prekryté a premávka bude obnovená v oboch jazdných pruhoch.
6. Počas trvania uzávierky sa nesmie poškodiť teleso cesty a dopravné značenie cesty. Po
ukončení uzávierky žiadateľ vykoná vyčistenie použitého úseku komunikácie a jej
príslušenstva a uvedie ich do pôvodného stavu. V prípade, ak dôjde k poškodeniu cesty je
žiadateľ povinný škodu odstrániť. Ak tak neurobí, škodu odstráni správca cesty na
náklady žiadateľa.
7. Uzávierka nebude mať vplyv na autobusovú a nákladnú dopravu.
8. Použité prenosné dopravné značenie musí zodpovedať STN 01 8020 a vyhláške
Ministerstva vnútra SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení (ďalej len „vyhláška MV
SR č. 30/2020 Z. z.“), ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9. Osoby vykonávajúce práce na ceste musia byť označené tak, ako je uvedené v § 27
vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z.
10. Ukončenie uzávierky oznámi žiadateľ bezodkladne povoľujúcemu orgánu.
11. Obec zabezpečí včasné informovanie verejnosti o mieste uzávierky a jej čase
prostredníctvom obecného rozhlasu a webového sídla.
12. Osadenie a prípadnú zmenu dopravného značenia je možné vykonať po odsúhlasení,
resp. po vykonanej obhliadke OR PZ ODI v Poprade a tunajším cestným správnym
orgánom.
13. Správny orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť,
ak si to vyžiada všeobecný záujem.
14. Za splnenie jednotlivých bodov tohto rozhodnutia sa určuje za žiadateľa: Ivan Záborský,
Osloboditeľov 144/88, 059 34 Spišská Teplica.
Za podanie smerujúce k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania o povolení miestnej
účelovej komunikácie cestný správny orgán vybral poplatok podľa prílohy zákona NR SR č.
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v zmysle položky 83 písm.
e) Sadzobníka správnych poplatkov vo výške 70,- € (slovom sedemdesiat eur) pred vydaním
tohto povolenia.
Podľa § 7 ods. 6 cestného zákona na rozhodovanie o uzávierkach, obchádzkach a odklonoch
sa nevzťahujú všeobecné predpisy správnom konaní.

Ing. Radoslav Šeliga, v. r.
starosta obce
Doručí sa:
Ivan Záborský, Osloboditeľov 144/88, 059 34 Spišská Teplica
Na vedomie:
OR PZ ODI Poprad
OR HaZZ Poprad

