Odbor rozvoja mesta, oddelenie komunálnych činností a dopravy
referát dopravy a špeciálny stavebný úrad
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16.01.2020
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Ing. Štefan Petrík

Tel.: +421 54 4862 174
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Bardejov
17.01.2020

O Z N Á M E N I E
verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania
Stavebník : Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov zastúpené MUDr. Borisom
Hanuščakom podalo dňa 16.01.2020 na tunajší špeciálny stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia
na stavbu :
„ Zelené parkovisko na ul. Družstevná 2.časť “ SO 01 - Parkovisko
miesto stavby:
na pozemku parc. č.
katastrálne územie:
pre stavebníka:
projektant:

Bardejov,
C KN 1435/1,
Bardejov,
Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov
zastúpené MUDr. Borisom Hanuščakom,
Ing. Marek Medoň, A-typ, architektonický ateliér, spol. s r.o., , Strojnícka 1, 080 01 Prešov.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Mesto Bardejov, ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s § 27 ods. 1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 61 ods. 4
a § 140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov oznamuje začatie konania vo veci vydania stavebného povolenia dotknutým orgánom a známym
účastníkom konania na vyššie uvedenú stavbu.
Pretože žiadosť o vydanie stavebného povolenia poskytuje dostatočné podklady na posúdenie, upúšťa
špeciálny stavebný úrad od miestneho zisťovania spojeného s ústnym pojednávaním.
Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov na Mestskom úrade Bardejov – odd. komunálnych činností
a dopravy, na prízemí č. dverí 2 dvorná časť v úradných dňoch a svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr
do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak na ne nebude prihliadnuté.
Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky
a námietky účastníci stavebného konania, inak špeciálny stavebný úrad nemusí na ne prihliadnuť. Ak niektorý
z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, špeciálny stavebný úrad na jeho žiadosť určenú
lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži.
Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí konania vo veci vydania stavebného povolenia, neoznámi
v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním
sledovaných záujmov súhlasí.
V súlade s § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) Vás upovedomujeme
o tom, že Vaša žiadosť nebude vybavená do 30 dní od začatia konania (resp. od úplného doplnenia žiadosti)
z dôvodu, že preskúmanie žiadosti si vyžaduje oboznámenie účastníkov konania a dotknutých orgánov.
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Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona.
Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Bardejov. Za deň doručenia sa
pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia.
Vyvesenie oznámenia oznámi Mestský úrad v Bardejove aj na svojej webovej stránke.

MUDr. Boris H A N U Š Č A K
primátor mesta

20.01.2020
Vyvesené dňa : ...................................

Zvesené dňa : ...................................

Doručí sa :
- účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
1.
2.
3.

Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov,
zastúpené MUDr. Borisom Hanuščakom
A-typ, architektonický ateliér, spol. s r.o., Ing. Marek Medoň, Strojnícka 1, 080 01 Prešov
právnickým a fyzickým osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám
v predmetnom území vrátane susediacich pozemkov a stavieb

- dotknutým orgánom
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mesto Bardejov, Mestský úrad – odd. správy majetku, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov
Mesto Bardejov, Mestský úrad – odd. ŽP, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov
Okresný úrad Bardejov, Odbor starostlivosti o ŽP, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov
Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Partizánska 42, 085 01 Bardejov
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Závod Bardejov, Duklianska 3, 085 64 Bardejov
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
VSD, a.s., Ul. Mlynská 31, 042 91 Košice
Bapos m.p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
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Zastavenie a státie
§ 23

(1) Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty,
čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a
plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty
alebo zastaviť v druhom rade. Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m
pre každý smer jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m
pre oba smery jazdy.
(2) Pri zastavení a státí je vodič povinný prednostne použiť parkovisko tak, aby neobmedzoval
ostatných účastníkov cestnej premávky. Pri zastavení a státí vodič je povinný čo najlepšie využiť
parkovacie miesto a nesmie znemožniť ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta. Rovnako
nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by znemožnil vjazd a výjazd vozidiel. Ak sú na parkovisku
vyznačené parkovacie miesta, vodič smie stáť len na nich.
(3) Pri zastavení a státí vedľa vozidla s parkovacím preukazom podľa § 44 ods. 4 vodič je povinný
ponechať bočný odstup najmenej l, 2 m.
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(4) Ak vodič, ktorý chce zastaviť alebo stáť, zachádza na okraj cesty alebo chodníka, je povinný dávať
znamenie o zmene smeru jazdy.
(5) Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka,
nesmie ohroziť ostatných účastníkov cestnej premávky; pritom je povinný dávať znamenie o zmene
smeru jazdy. Vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb sú v obci vodiči ostatných vozidiel
povinní umožniť vyjdenie zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu, a to znížením rýchlosti jazdy,
prípadne i zastavením vozidla; vodič takéhoto vozidla pritom nesmie ohroziť najmä vodičov vozidiel
idúcich rovnakým smerom.
§ 24
§ 25

(1) Vodič nesmie zastaviť a stáť
a) v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti,
b) pred neprehľadným vrcholom stúpania cesty, na ňom a za ním,
c) na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred
nimi,
d) na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou; tento zákaz
neplatí v obci na križovatke tvaru "T" na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty,
e) na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu,
f) na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v úseku, ktorý sa začína dopravnou značkou
pre zastávku a končí sa 5 m za označníkom zastávky, a tam, kde taká dopravná značka nie je, vo
vzdialenosti kratšej ako 30 m pred označníkom zastávky a 5 m za ním; ak je priestor zastávky
vyznačený príslušnou vodorovnou dopravnou značkou, platí tento zákaz len pre nástupište a
vyznačený priestor,
g) na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m
za nimi,
h) na mieste, kde by vozidlo zakrývalo zvislú dopravnú značku, vodorovnú dopravnú značku
vyznačujúcu spôsob radenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy cez križovatku alebo
vyjadrujúcu doplňujúci údaj nápisom alebo svetelné signály,
i) na vnútornom jazdnom pruhu,
j) na vyhradenom jazdnom pruhu okrem vozidla, pre ktoré je vyhradený jazdný pruh určený, a ak nejde
o vnútorný jazdný pruh,
k) na cestičke pre cyklistov,
l) vo vzdialenosti kratšej ako 5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo
nástupného ostrovčeka tam, kde by medzi touto čiarou alebo nástupným ostrovčekom a vozidlom
nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m,
m) na moste,
n) pred vjazdom na cestu z miesta mimo cesty alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo,
pre ktoré je parkovisko vyhradené,
o) na platenom parkovisku, ak vozidlo nemá zaplatený poplatok za parkovanie,
p) na električkovom koľajovom páse,
q) na chodníku okrem prípadu podľa § 52 ods. 2,
r) na kruhovom objazde,
s) na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je
dovolené dopravnou značkou,
t) na mieste, kde by medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou nezostal voľný jazdný pruh
široký najmenej 3, 5 m,
u) na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov,
vjazdov a výjazdov z objektov určených na zásobovanie alebo parkovacích miest.
(2) Na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách s výnimkou účelových
komunikácií je mimo obce zakázané zastavenie a státie na inom mieste než na mieste označenom ako
parkovisko s výnimkou núdzového státia.
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§8

(1) Vyobrazenie a vzory dopravných značiek, dopravných zariadení, ich čísla, rozmery, farby a presné
vyhotovenie dopravných značiek, dopravných zariadení a ich význam sú ustanovené v prílohe č. 1.
(2) Vyhotovenie a tvary symbolov dopravných značiek a dopravných zariadení sa nesmú meniť; to
neplatí pre
a) dopravné značky a dopravné zariadenia so symbolmi, ktoré môžu byť obrátené,
b) dopravné značky a dopravné zariadenia so symbolmi, číslicami a podobne, ktoré sú uvedené len
ako vzory,
c) dopravné značky č. B 37, č. C 16, č. IP 33, č. IP 33a, č. IS 2 až IS 8, č. IS 9, č. IS 10, č. IS 12, č. IS
16, č. IS 17a až IS 21, č. IS 22c, č. IS 25, č. IS 33 až IS 35, dodatkové tabuľky okrem dodatkovej
tabuľky č. E 3 a elektronické (č. Z 11a) a elektromechanické (č. Z 11b) panely na premenné značky, na
ktorých možno použiť kombináciu veľkých a malých písmen,
d) premenné značky zobrazené na elektronickom (č. Z 11a) alebo na elektromechanickom paneli na
premenné značky (č. Z 11b), ktorých význam možno podľa aktuálnej požiadavky zmeniť alebo vypnúť,
e) zvislé prenosné dopravné značky č. A 4a, č. A 4b, č. A 4c, č. A 5, č. A 7, č. A 8, č. A 11, č. A 12, č. A
19, č. A 21, č. A 23, č. A 34, ktorých podkladová doska je zo žltej retroreflexnej fólie,
f) zvislé prenosné dopravné značky č. C 20 až C 23b a č. C 25 až C 30 ktorých podkladová doska je
zo žltej retroreflexnej fólie a šípky (symboly) a kontrastný prúžok sú čierne.
(3) Farebné vyhotovenie premenných značiek zobrazených na elektronickom paneli na premenné
značky (č. Z 11a) môže byť odlišné od vyobrazenia v prílohe č. 1, a to tak, že podklad je tmavý a
nápisy, symboly a ohraničenie sú svetlé; umiestnenie červenej farby musí byť zhodné s jej
vyobrazením v prílohe č. 1. Príkazová značka zobrazená na tomto paneli musí mať farebné
vyhotovenie zhodné s farebným vyhotovením uvedeným v prílohe č. 1.
(4) Farebné vyhotovenie, tvary a symboly prevádzkových informácií zobrazených na elektronickom
paneli na prevádzkové informácie (č. Z 12) možno meniť a môžu byť odlišné od vyobrazenia v prílohe
č. 1; to neplatí, ak sa na informáciu použijú symboly dopravných značiek a dopravných zariadení.
(5) Na prednú stranu zvislej dopravnej značky sa používa neretroreflexný alebo retroreflexný materiál
alebo materiály, ktoré po aplikácii na podklad vytvoria konečný vzhľad zvislej dopravnej značky, ktorý
zodpovedá vyobrazeniu v prílohe č. 1. Predná strana zvislej dopravnej značky je zložená zo základnej
plochy, lemu, subplochy, kontrastného prúžku a významového symbolu alebo symbolu dopravnej
značky, pričom
a) základná plocha je plocha, na ktorej je umiestnený významový symbol dopravnej značky,

__________________________________________________________________________________
Vedúci oddelenia /KČaD/: Ing. Mikuláš Serečun

IČO: 00321842

Podpis:
...............................................

|

DIČ: 2020 622923

|

e-mail : mikulas.serecun@bardejov.sk

www.bardejov.sk

b) lem je farebné ohraničenie základnej plochy určenej na umiestnenie významového symbolu
dopravnej značky,
c) subplocha je ohraničená plocha určitého farebného vyhotovenia, na ktorej je umiestnený
významový symbol dopravnej značky a ktorá je vložená do základnej plochy odlišného farebného
vyhotovenia,
d) kontrastný prúžok je prúžok určený na ohraničenie prednej strany dopravnej značky alebo
subplochy, ktorý vymedzuje rozmer dopravnej značky alebo subplochy,
e) významový symbol je silueta umiestnená do základnej plochy alebo subplochy prednej strany
dopravnej značky, znázorňujúca predmet či povahu rizika, povahu bezpečnostného opatrenia alebo
predmet dopravnej informácie pre účastníka cestnej premávky, napríklad výstrahu, zákaz alebo príkaz,
f) symbol dopravnej značky je vyhotovenie príslušnej dopravnej značky v inom veľkostnom vyhotovení,
ako je štandardný tvar prednej strany dopravnej značky,
(6) Významový symbol a symbol zvislej dopravnej značky možno vložiť do prednej strany inej zvislej
dopravnej značky alebo aplikovať na povrch cesty; pri zvislých dopravných značkách č. IP 24a a č. IP
24b nemožno použiť viac ako dva symboly alebo dva významové symboly inej zvislej dopravnej
značky s príslušnými dodatkovými tabuľkami.
(7) Dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami sa spravidla nevyznačuje zákaz alebo príkaz
vyplývajúci zo všeobecných ustanovení pravidiel cestnej premávky.

Príloha: Snímok z katastrálnej mapy

