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Oddelenie výstavby, realizácie a dopravy
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Číslo spisu
9097/4207/2023/VRD/FILJ

Bratislava - mestská
časť Nové Mesto
16. 03. 2023

P O V O L E N I E

Popis konania / Účastníci konania
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (ďalej len „cestný zákon“) v znení neskorších predpisov s použitím § 1a ods. 2 zákona č. 377/1990
Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a s odkazom na Štatút hlavného
mesta SR Bratislavy čl. 74 l), podľa § 7 cestného zákona a § 10 vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa
vykonáva cestný zákon, na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska dopravného
inšpektorátu k žiadosti zo dňa 09.03.2023

Výrok
p o v o ľ u j e

žiadateľovi: SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
zodpovedný: Svetozár Moyzes, tel. č. 0911 119 251

úplnú uzávierku miestnej cesty III. triedy Boskovičova ulica (celá ulica v dĺžke 145,00 m ) v Bratislave, mestská
časť Bratislava - Nové Mesto

v termíne: 10.04.2023 - 10.06.2023

v čase: pondelok - sobota od 09.00 do 18.00 hod.

z dôvodu: rekonštrukčné práce na plynovode

za týchto záväzných podmienok:
1. žiadateľ je povinný urobiť všetky opatrenia na skrátenie termínu uzávierky,
2. žiadateľ zabezpečí vyznačenie uzávierky dopravným značením a dopravnými zariadeniami podľa projektu
organizácie dopravy (POD) určeného príslušným cestným správnym orgánom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou
tohto povolenia,
3. žiadateľ nesmie komunikáciu poškodiť, po ukončení uzávierky ju musí uviesť do pôvodného stavu a zápisnične
odovzdať správcovi komunikácie,
4. úpravy a zmeny oproti schválenému rozsahu uzávierky môže žiadateľ vykonať len so súhlasom cestného
správneho orgánu,
5. žiadateľ nesmie umožniť užívanie miestnej cesty inej právnickej alebo fyzickej osobe, pokiaľ sa nedohodne s
povoľujúcim orgánom,
6. žiadateľ zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú z dôvodu nesplnenia podmienok stanovených v tomto
povolení a ktoré vzniknú z dôvodu tejto uzávierky,



7. žiadateľ je povinný zaistiť bezpečný pohyb chodcov počas uzávierky,
8. povoľujúci orgán si vyhradzuje právo v prípade všeobecného záujmu zmeniť alebo doplniť stanovené podmienky,
9. žiadateľ zabezpečí v prípade potreby vjazd na uzavretú komunikáciu vlastníkom susedných nehnuteľností,
vozidlám záchrannej služby, hasičským vozidlám, vozidlám polície a vozidlám OLO,
10. žiadateľ zabezpečí informovanie verejnosti o tejto uzávierke.

Žiadateľ uhradil správny poplatok v hodnote 70,00 € v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v
znení neskorších predpisov, položka č. 83.

Mgr. Matúš Čupka
starosta mestskej časti

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00603317

Doručuje sa
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 0/44B, 825 11  Bratislava, Slovenská republika

Na vedomie
1. Mestský hasičský a záchranný zbor BA, Radlinského 6, Bratislava
2. KDI PZ BA , Špitálska 14, Bratislava
3. Stanica MP BNM, Hálkova 11, Bratislava
4. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR, P. O. Box 93, Trnavská cesta 8/A, Bratislava
5. STELLA CENTRUM DOPRAVNÝCH INFORMÁCIÍ, Bulharská 70, 820 09 Bratislava
6. MÚ BNM, útvar komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času
7. MÚ BNM, odd. verejného poriadku
8. OLO, a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
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