Obec Nižný Hrušov
Číslo OcÚ-S2020/00319- 03 Mi

Nižný Hrušov, 07.09.2020

Rozhodnutie
Obec Nižný Hrušov, ako cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie
príslušný podľa § 3 ods. (2) zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení
neskorších predpisov (ďalej len cestný zákon), v spojení s § 5 zákona číslo 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok), po posúdení žiadosti
Lucie Ferkovej bytom Nižný Hrušov 298 (žiadateľ), na základe súhlasu majetkového správcu
miestnej komunikácie a na základe záv. stanoviska OR PZ Vranov n.T, Okresný dopravný
inšpektorát, ZS č. ORPZ-ODI-155-104/2020 zo dňa 13.08. 2020,
vydáva
podľa § 46 správneho poriadku a podľa § 8 ods. (1) cestného zákona žiadateľovi:
Lucia Ferková,
povolenie
na zvláštne užívanie (podvrtávka) miestnej komunikácie označenej parcelou EKN č. 4025
k.ú. Nižný Hrušov, v mieste pred parcelou CKN 651 a 652 k.ú. Nižný Hrušov, za účelom
uloženia potrubia vodovodnej prípojky v cestnom telese miestnej komunikácie, pre napojenie
„Novostavby rodinného domu na parcelách číslo 651 a 652 k.ú. Nižný Hrušov“, na verejný
vodovod.
Podmienky povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie:
1.Zriadenie vodovodnej prípojky realizovať pretláčaním miestnej komunikácie parcela č.
4025, v mieste pred parcelami č. 651, 652, k vodovodnej sieti nachádzajúcej sa v zelenom
páse tejto komunikácie tak, aby nedošlo k narušeniu spevnenej časti vozovky. Práce
realizovať prostredníctvom oprávnenej osoby podľa projektovej dokumentácie vodovodnej
prípojky odsúhlasenej stavebným povolením č. OCÚ-S2020/00170-03. Pri prechode
vodovodného potrubia popod miestnu komunikáciu je potrubie nutné uložiť do chráničky. Za
správnosť prevedenia prác zodpovedá žiadateľ a zhotoviteľ.
2.Pri realizácií pretláčania dôjde ku kríženiu s STL plynovodom a prípojkami,(PZ)
a s verejnou kanalizáciou, ktoré vedenia je nutné v plnej miere rešpektovať a dodržať STN 73
6005. Pred začiatkom pretláčania alebo pred začatím vykonávania iných činnosti, žiadateľ je
povinný na základe písomnej objednávky požiadať VVS a.s. závod Vranov n.T. a SPP-D a.s.
Bratislava o presné vytýčenie verejnej kanalizácie a existujúcich plynárenských zariadení
a pri realizácií prác dať na ochranu vedení.
Oznámiť začatie prác v ochrannom pásme PZ zástupcovi prevádzkovateľa SPP- D a.s.
Bratislava (p. Marcel Šálka) a na VVS a.s OZ Vranov n.T., najneskôr 7 dní pred zahájením
prác. Pretláčanie alebo výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu od
obrysu existujúcich PZ a verejnej kanalizácie, vykonať až po predchádzajúcom vytýčení sieti
a to výhradne ručne. Ak pri realizácií prác dôjde k odkrytiu PZ a kanalizácie, stavebník je
povinný pred zasýpaním výkopu kontaktovať zástupcu SPP- D a.s. a zástupcu VVS a.s, na
vykonanie kontroly stavu obnaženého plynovodu a kanalizácie, podsypu a obsypu vedení
a uloženia výstražnej fólie a výsledok kontroly bude zaznamenaný v stavebnom denníku. Pri
prácach dodržať ustanovenia zákona o energetike, cestného zákona a iných všeobecne
záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky, ktoré budú uvedené v „Zápise“
z vytýčenia PZ a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä TPP 702
01, TPP 702 02.700 02. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu PZ alebo
ich ochranných a bezpečnostných pásiem. Súbeh a križovanie stavby, na ktorú sa vzťahuje
toto povolenie s existujúcimi PZ, musí byť v súlade s STN 73 6005 a TPP 906 01. Pri prácach
dodržať ďalšie požiadavky stanovené vo vyjadrení SPP-D a.s. č. TD/NS/0075/2020/Lő.
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3. V záujmovom území sa môžu nachádzať podzemné vedenia elektronických komunikácií,
resp. iné možné prípojky susedných stavieb a pod., ktoré je potrebné chrániť a zabezpečiť ich
proti poškodeniu. Pred začatím prác tieto príp. vedenia vytýčiť v teréne prostredníctvom
správcov.
4.Vodovodné potrubie uložiť do chráničky v zmysle odsúhlasenej projektovej dokumentácie,
v hĺbke min 1, 2 m pod niveletou pozemnej komunikácie. Práce budú realizované bez
narušenia cestnej premávky. Technologické jamy umiestniť mimo cestného telesa. Dĺžky
chráničiek musia prekryť hlavný dopravný priestor. Realizáciou prác nesmie dôjsť
k obmedzeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky na pozemnej komunikácií.
5.Počas prerušenia stavebných prác je potrebné zo strany zhotoviteľa zabezpečiť pracovisko
tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
6.Pred realizáciou prác si zhotoviteľ preverí aktuálny stav výkonu bežných ako aj
plánovaných opráv v mieste výkonu stavebných prác, prípadne ich termíny, aby nedošlo k ich
vzájomnej kolízií.
7.V prípade akýchkoľvek zmien počas výstavby je potrebné včas o zmenách upovedomiť
ODI vo Vranove n.T. a príslušného správcu komunikácie. Týmto povolením sa zhotoviteľ –
(stavebník) musí preukázať kontrolným orgánom počas vykonávaných prác.
8.Žiadateľ (stavebník) je povinný zabezpečiť stabilitu cestného telesa v mieste realizácie
podvrtávky a funkčnosť odvodnenia cesty.
9.Počas realizácie prác na zriadení vjazdu nesmie dôjsť k narušeniu bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky.
10.Obec Nižný Hrušov ako majetkový správca miestnej komunikácie na parcele EKN číslo
4025 k.ú. Nižný Hrušov žiada stavebníka, aby k začatiu stavebných prác, v priebehu a po ich
ukončení, prizval starostu obce na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po
realizácií prác, čo bude vykonané formou zápisu.
11.Akýkoľvek iný zásah do telesa cesty je potrebné vopred prerokovať s Obcou Nižný
Hr1šov.
12.Stavebník bude ručiť a zodpovedať za všetky škody vzniknuté Obci Nižný Hrušov
v dôsledku chybného prevedenia prác, po dobu 60 mesiacov od preberacieho konania.
13.Počas realizácie prác nesmie dôjsť k narušeniu miestnej komunikácie a k jej znečisteniu.
V prípade, že pri stavebných prácach dôjde k znečisteniu vozovky, je stavebník povinný
v zmysle § 9 ods. 5) cestného zákona závadu v zjazdnosti bez prieťahov odstrániť
a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu. Na vozovke nesmie byť skladovaný stavebný
materiál ani zemina z technologických výkopov, ktoré musia byť riadne označené
a zabezpečené proti prípadnému pádu osôb.
14.O úhrade prípadných škôd, ktoré, ak by boli spôsobené na majetku iných vlastníkov
vplyvom uskutočňovania prác na realizácií vodovodnej prípojky a na realizácií podvrtávky,
platia príslušné ustanovenia občianskeho, (obchodného) zákonníka, zákona o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách, zákona o energetike, cestného zákona a i.
15.Termín zvláštneho užívania - mesiac september 2020 až október 2020, jeden pracovný deň
v rozsahu uvedeného času.
16.Po ukončení prác žiadateľ miesto zvláštneho užívania upraví do pôvodného stavu.
Obec Nižný Hrušov zároveň podľa § 3 ods. (2) cestného zákona
určuje
so súhlasom OR PZ ODI Vranov n.T. použitie dočasného dopravného značenia a dopravných
zariadení na komunikácií parcela EKN 4025 k.ú. Nižný Hrušov s týmito podmienkami:
1.Dočasné dopravné značenie bude použité podľa tohto určenia v mesiaci 09/2020 až 10/2020
v rozsahu jedeného dňa počas realizácie prác a následný deň po ukončení prác. Žiadateľ je
povinný zabezpečiť správnosť, funkčnosť a údržbu dopravného značenia po celú dobu jeho
osadenia.
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2.Umiestňovať dopravné značky, dopravné zariadenia a vykonávať akékoľvek stavebné
práce, zhotoviteľ prác môže až po právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorého súčasťou je aj
určenie dopravného značenia.
3.Veľkostné rozmery, farebné vyhotovenie a symboly osadených dopravných značiek, musia
spĺňať podmienky stanovené vyhl. č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej
premávke a STN 01 8020.
4.Miesto na dotknutej cestnej komunikácií kde sa bude vykonávať pretláčanie, musí byť
označené obojstranne prenosnou dopravnou značkou č. 131 „Práca“ (aj napriek tomu, že
pracovné miesto nezasahuje do cestného telesa). Ak je činnosť vykonávaná za zníženej
viditeľnosti, dopravná značka č. 131 bude doplnená výstražným svetlom oranžovej farby.
5.Osadzovať dočasné dopravné značenie môže vykonať len odborne spôsobilá osoba.
6.Osoby potrebné k riadeniu cestnej premávky ak tieto budú potrebné k zabezpečeniu
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, musia dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č.
8/2009 Z.z. o cestnej premávke....,(§ 63 oprávnenie na zastavovanie vozidiel) a vyhl. č.
9/2009 Z.z.
7.V prípade akýchkoľvek zmien (doplnenie DZ a iné) počas výstavby, je potrebné včas
o zmenách upovedomiť ODI Vranov n.T. osobne, resp. telefonický 0961 863 511,e-mailom
na pavol.valovcin@minv.dk.

Odôvodnenie
Žiadateľ podal dňa 19.08.2020 žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej
komunikácie parcela EKN č.4025, v mieste pred parcelou číslo 651 a 652 k.ú. Nižný Hrušov, za
účelom uloženia potrubia vodovodnej prípojky v cestnom telese miestnej komunikácie. Súčasťou
žiadosti je aj určenie dočasného dopravného značenia.
K žiadosti doložil projektovú dokumentáciu pretláčania miestnej komunikácie, súhlas majetkového
správcu komunikácie, ZS ODI a záväzné stanoviska správcov existujúcich sieti. Vodovodná prípojka
sa má realizovať za účelom napojenia novostavby rodinného domu, stavebne povolenej na parcelách
CKN č.651 a 652 k.ú. Nižný Hrušov.
Obec Nižný Hrušov ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie po
posúdení veci, po zistení odôvodnenosti potreby a po vykonaní správneho konania, pri súčasnom
zohľadnení požiadaviek plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky rozhodol tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona číslo č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo
dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý toto rozhodnutie vydal,
t.j. Obec Nižný Hrušov, Nižný Hrušov 520, 094 22 Nižný Hrušov. Toto rozhodnutie je
preskúmateľné správnym súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov v
správnom konaní.

Ján F e n č á k
Starosta
Doručí sa
-Lucia Ferková, Nižný Hrušov 298, 094 22 Nižný Hrušov
-Ing. Arch. Peter Dzurco, Nám. slobody 1492, 093 01 Vranov n.T.
-Obec Nižný Hrušov- samospráva
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Ďalej sa oznamuje
__________________________________________________________________________________
-OR PZ, ODI, Nemocničná 578/4, 093 02 Vranov n.T.
-SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
-VVS a.s. Mlynská 1415, 093 01 Vranov n.T.
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