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cestný správny orgán
Nám. osloboditel'ov 30, 071 01 Michalovce

Číslo: V-9466/2012-Be Michalovce 04. 12.2012

Mesto Michalovce, Mestský úrad odbor výstavby, ŽP a MR Michalovce ako miestne
príslušný správny orgán podľa § 2 ods. 2. zákona 534/2003 Z.z. o organizácii štátnej správy
na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, podľa § 3 ods. 2 zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej len
cestný zákon) v znení neskorších predpisova v súlade s § 7 citovaného zákona a § 10
vyhlášky Č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách, na základe
zistenia správcu miestnych komunikácií o zlom technickom stave lávky cez rieku Laborec
v meste Michalovce situovanú medzi DC Zemplín a zimným štadiónom a na základe zistení
na mieste dňa 03. 12. 2012 sa dodatočne vydáva ,;

povolenie

na úplnú dočasnú uzávierku časti miestnej komunikácie a to:

lávka cez rieku laborec v meste Michalovce situovanú medzi De Zemplín
a zimným štadiónom mesta Michalovce.

Žiadate!': TaZS mesta Michalovce, Partizánska 55, 071 01 Michalovce

od 03. 12. 2012
do času odstránenia poškodenia lávky.

úplná dočasná

"Poškodenie lávky cez rieku laborec v meste Michalovce
situovanú medzi De Zemplín a zimným štadiónom."

po priľahlých chodníkoch a miestnych komunikáciách.
Ul. Športová, chodníky pri ceste 11/582Vinianska cesta a Ul. A .
Sládkoviča.

Termín uzávierky:

Druh uzávierky:

Akcia:

Obchádzková trasa:

Dížka uzávierky:

Dížka obchádzky:

cca 60,0 m

cca 550,0 m

Na vstupe správca osadí zábrany na zabránenie vstupu na lávku
o výške 2,0 m. Na zábranách umiestniť oznam s textom:
liZ TECHNICKÝCHPRíČIN LÁVKA UZAVRETÁ!!! ZÁKAZ VSTUPU!!!"

Dopravné značenie:

Podmienky:
1. Správca zabezpečí pravidelnú kontrolu osadenia zábran pre zabránenie vstupu na

poškodenú lávku do doby odstránenia poruchy.
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-,.
Správca ohlásil poškodenie lávky cez rieku Laborec situovanú medzi DC Zemplín

a zimným štadiónom v meste Michalovce, pričom na mieste bolo konštatované, že ide o
poškodenie vrchnej vrstvy lávky s vypadnutou časťou chodníka.

Z dôvodu zabezpečenie ochrany obyvatel'ov a chodcov správca miestnych a cestný
správny orgán pre miestne komunikácie zvážili možnosti a dospeli k záveru, že lávku je
potrebné uzavrieť a to do doby odstránenia poruchy.

Pre zabránenie vstupu správca osadí na vstupe z oboch strán zábrany v minimálnej
výške 2,0 m a uzávierku lávky označí tabuľami s textom: liZ TECHNICKÝCH PRíČIN LÁVKA
UZAVRETÁ!!! ZÁKAZ VSTUPU!!!"

Z dôvodu uzávierky lávky dlžkv cca 60,0 m budú musieť obyvatelia použiť
obchádzkovú trasu po miestnej komunikácií - Ul. Športová a po existujúcich chodníkoch pri
ceste 11/582Vinianska cesta a Ul. A. Sládkoviča.

Správny poplatok podľa pol. 83 zák. č. 145/1995 Zb. sa nevyrubuje.
f

Na toto povolenie sa podľa § 7, ods. 6 zákona č. 135/196ť zb. nevzťahujú predpisy
o správnom konaní.

Viliam Z a hor č á k
primátor mesta

Rozhodnutie sa doručí:
1. TaZS mesta Michalovce, Partizánska 55, 071 01 Michalovce
2. Mesto Michalovce - odbor HsM nám. osloboditel'ov 30, 071 01 Michalovce
3. MsP Michalovce, Duklianska 4, 071 01 Michalovce
4. Obvodný úrad pre CD a PK, Nám. slobody l, 071 01 Michalovce
5. Správa ciest KSK, Lastomírska 6, 071 01 Michalovce
6. OR PZ SR, J. Hollého 46,07101 Michalovce
7. - ďalší účastníci a verejnosť verejnou vyhláškou.
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