ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
Janka Kráľa 1, 048 01 Rožňava

____________________________________________________________________________________

•
•

•

Podľa rozdeľovníka

•

Naše číslo

Vybavuje/linka

Rožňava

OU-RV-OCDPK-2022/008576-005

Mgr. Závodská/
+421/961 736 592

19. 09. 2022

Váš list číslo/zo dňa

Vec
Žiadosť o povolenie úplnej uzávierky cesty II/533
- povolenie
Okresný úrad Rožňava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len „okresný úrad“) ako miestny
orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a ako vecne a miestne príslušný cestný správny orgán podľa ustanovenia § 3 ods.
5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný
zákon“), na základe žiadosti
AOS KLUB POPRAD, Šrobárova 47, 058 01 Poprad
doručenej dňa 09.09.2022, podľa § 7 cestného zákona a § 10 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 35/1984 Zb.,
ktorou sa vykonáva cestný zákon, so súhlasom príslušného dopravného inšpektorátu t.j. Okresného riaditeľstva
policajného zboru v Rožňave – ODI pod č. ORPZ-RV-ODI1-156-019/2022 zo dňa 09.09.2022 a Spišskej Novej
Vsi č.ORPZ-SN-ODI-4-243/2022 zo dňa 26.08.2022, so súhlasom správcu komunikácie t.j. Správa ciest KSK pod
č. IU-2022/5268-9819 zo dňa 07.09.2022 a súhlasu Okresného úradu Spišská Nová Ves, odbor CD a PK zo dňa
13.09.2022 č.OU-SN-OCDPK-2022/013189 ako príslušného cestného správneho orgánu pre cestu II/533 na území
okresu Spišská Nová Ves
povoľuje
úplnú uzávierku
cesty II/533 Gemerská Poloma – Hnilec v km 6,477 až 20,909
v nasledovnom rozsahu a dobe:
Miesto uzávierky: II/533 Gemerská Poloma (Podsúľová) - Hnilec
Druh uzávierky: Ú P L N Á, cestná doprava bude regulovaná podľa časového harmonogramu automobilovej súťaže
(dĺžka uzávierky cesty II/533 cca 15 km)
Obchádzková trasa: po ceste I/67 – križovatka cesty I/67 s cestou II/535 – križovatka cesty II/535 s cestou II/533
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Termín uzávierky: dňa 01.10.2022 (sobota) v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod.
Dôvod uzávierky Konanie automobilovej súťaže „LA CONTROL RALLYE 2022“
Druh DZ: dočasné dopravné značenie podľa predloženého projektu vypracovaného odborne spôsobilou osobou Ing.
LABUDA – ASI s.r.o. z 08/2022, č. konania OU-RV-OCDPK-2022/008556-002

Toto povolenie sa vydáva za nasledovných podmienok:
1. Úsek cesty II/533 sa môže uzavrieť najdlhšie na dobu uvedenú v tomto povolení.
2. Dodržať podmienky stanoviska OR PZ Rožňava – ODI pod č. ORPZ-RV-ODI1-156-019/2022 zo dňa 09.09.2022
a ODI Spišská Nová Ves č.ORPZ-SN-ODI-4-243/2022 zo dňa 26.08.2022 , správcu komunikácie t. j. Správa ciest
KSK pod č. IU-2022/5268-9819 zo dňa 07.09.2022.
3. Žiadateľ zabezpečí, že úplná uzávierka cesty II/533 bude vyznačená podľa určenia dopravného značenia vydaného
Okresným úradom Rožňava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod č. OU-RV-OCDPK-2022/008556
zo dňa 14.09.2022 a Okresným úradom Spišská Nová Ves a zodpovedá za bezchybný stav dopravného značenia
počas úplnej uzávierky cesty a v prípade zistenia nedostatkov je tieto povinný bez meškania na vlastné náklady
odstrániť.
4. Povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií vydal Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a
pozemných komunikácií, Komenského 52, Košice.
5. Existujúce dopravné značenie, ktoré je v rozpore s dočasným dopravným značením, bude zakryté a po skončení
uzávierky uvedené do pôvodného stavu.
6. Pokiaľ by došlo v súvislosti s umiestňovaním prenosného dopravného značenia a uzávierkou k poškodeniu cesty
II/533 alebo zariadení, ktoré sú jej súčasťou, žiadateľ je povinný na vlastné náklady vzniknuté škody odstrániť, resp.
uviesť do pôvodného stavu.
7. Žiadateľ zabezpečí informovanosť motoristov o uzávierke a v prípade ich záujmu im poskytne oficiálne informácie
ohľadom dopravných obmedzení a o dĺžke ich trvania.
8. Žiadateľ zabezpečí usporiadateľskú službu s dostatočným počtom náležite poučených osôb v ochranných
reflexných odevoch v súlade s § 27 vyhlášky č. 30/2020 Z. z. s viditeľným označením „usporiadateľ“.
9. Po skončení podujatia a odstránení bezpečnostných koridorov je organizátor zodpovedný za obnovenie premávky
v čo najkratšom čase, s cieľom skrátiť dobu uzávierky na minimum.
10. Po skončení uzávierky a obnovení premávky organizátor pretekov zabezpečí zotrvanie usporiadateľov na
miestach, ktorí podľa potreby usmernia premávku až do úplného vyprázdnenia okolia rýchlostnej skúšky od divákov
(chodcov), z dôvodu zaistenia ich bezpečnosti.
11. Žiadateľ aj počas trvania uzávierky v prípade potreby urýchlene umožní bezpečný prejazd vozidlám rýchlej
zdravotnej pomoci, Hasičského a záchranného zboru, Policajného zboru a iných záchranných systémov.
12. V prípade, že uzávierka nebude realizovaná v povolenom termíne alebo bude ukončená pred termínom uzávierky,
žiadateľ je povinný túto skutočnosť oznámiť okresnému úradu.
13. Za dodržanie uvedených podmienok zodpovedá:
riaditeľ súťaže Ing. Stanislav Hanzeli, tel.: 0905 345 004
14. Nedodržanie podmienok uvedených v tomto povolení bude okresný úrad posudzovať ako správny delikt podľa
§ 22a cestného zákona.
15. Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo kedykoľvek doplniť, alebo zmeniť určené podmienky, ak si to vyžiada
verejný záujem.
Za vydanie povolenia bol vybratý správny poplatok podľa položky 83 písm. c) Sazdobníka tvoriaceho prílohu zákona
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 170 € ( slovom: stosedemdesiat
eur) zaplatený prevodom.
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Na vydanie povolenia uzávierok sa podľa § 7 ods. 6 cestného zákona nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom
konaní a toto povolenie je právoplatné a vykonateľné dňom vydania.

Na vedomie
Správa ciest KSK - stredisko Rožňava, Betliarska 9, 048 01 Rožňava 1
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rožňave, Janka Kráľa, 048 01 Rožňava 1
Obec Gemerská Poloma, Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru zboru v Rožňave, Šafáriková 63, 048 01 Rožňava 1
Okresné riaditeľstvo PZ v Spišskej Novej Vsi, Okresný dopravný inšpektorát, Elektrárenská 1, 052 01 Spišská Nová
Ves 1

Ing. Alexandra Hroncová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-RV-OCDPK-2022/008576-005
AOS Klub Poprad, Šrobárova 47, 058 01 Poprad 1
OKRESNÝ ÚRAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ,
Markušovská cesta 1, 052 01, Spišská Nová Ves
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HaZZ V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI, Brezová 30, 052 01, Spišská Nová Ves
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