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R O Z H O D N U T I E 
 

Obec Ostrovany  v zmysle § 3 ods. 2 a 6 zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách 

(cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 225/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 315/1996 Z. z. o 

premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov  

 

určuje použitie trvalého dopravného značenia  

 

na miestnych komunikáciách v obci Ostrovany. 

 

Zvislé dopravné značenie: 

 

Vjazdy na miestne komunikácie z cesty III. triedy  č. 3179   

- B 6 /Zákaz vjazdu nákladných automobilov/ + E 6b /Celková hmotnosť/ + E 12 /Dodatková 

tabuľka s textom – Okrem zásobovania. 

Doplnenie dopravného značenia na miestnych komunikácia „okolo kostola“: 

- B2 /Zákaz vjazdu všetkých vozidiel (2x) 

- IP3b /Jednosmerná premávka (2x) 

- IP4/ Slepá cesta 

- IP13c/ Parkovisko, parkovacie miesta s pozdĺžnym státím. 

 

Vodorovné dopravné značenie: 

 

Doplnenie dopravného značenia na miestnych komunikácia „okolo kostola“: 

- V13/ Šikmé rovnobežné čiary (3x) 

- V10c/ Parkovacie miesta s pozdĺžnym státím (6x) 
 

 

Podmienky: 

 

1. Dopravné značenie je určené ako trvalé. 

2. Zvislé dopravné značenie musí byť osadené nasledovne: 

a) Dopravné značky musia byť upevnené tak, aby vplyvom poveternostných podmienok a 

cestnej premávky nedochádzalo k ich deformácií, mechanickému kmitaniu, posunutiu a 

pootočeniu. 

b) Dopravné značky sa umiestňujú kolmo na smer premávky tak, aby maximálny účinok odrazu 

svetelných lúčov svetlometov vozidiel pôsobil na vodičov v obci zo vzdialenosti 50 metrov. 

c) Dopravné značky a ani ich nosné konštrukcie nesmú zasahovať do vymedzenej časti 
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dopravného priestoru komunikácie, t. j. minimálna vodorovná vzdialenosť bližšieho okraja 

značky alebo jej konštrukcie od vonkajšieho okraja cestného obrubníka alebo krajnice vozovky 

musí byť min. 0,5 m a maximálne 2 m. 

d) Spodný okraj dopravnej značky musí byť min. 2 m nad niveletou vozovky. 

3. Obec Ostrovany si vyhradzuje právo toto určenie dopravného značenia zmeniť alebo doplniť, 

ak si to bude vyžadovať verejný záujem. 

4. Trvalé dopravné značenie bude osadené odborne spôsobilou osobou resp. organizáciou na to 

oprávnenou podľa projektovej dokumentácie č. 1092/2016 zo dňa 09/2016 schválenej KR PZ 

v Prešove, krajským dopravným inšpektorátom, oddelením bezpečnosti cestnej premávky, 

Pionierska 33, 080 05 Prešov zo dňa 23.5.2017 pod číslom KRPZ-PO-KDI-16/127/2017.   

5. Za vyhotovenie dopravného značenia v súlade so STN 01 8020 a s vyhláškou Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 225/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 

č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a jeho 

realizáciu a umiestnenie podľa zásad pre používanie dopravného značenia na pozemných 

komunikáciách zodpovedá Obec Ostrovany, 082 22 Ostrovany 60. 

 

Od ô v o d n e n i e: 

 

Obec Ostrovany po prehodnotení dopravnej situácie v intraviláne obce, pristúpila k reorganizácii 

dopravného značenia v obci. Obec Ostrovany, ako príslušný cestný správny orgán určil 

podmienky pre použitie trvalého dopravného značenia po vydaní súhlasného stanoviska KR PZ 

v Prešove, krajského dopravného inšpektorátu, oddelenia bezpečnosti cestnej premávky, 

Pionierska 33, 080 05 Prešov.   

 

P o u č e n i e: 

 

Na rozhodovaní o určovaní dopravného značenia sa podľa § 124 ods. 6 písm. b) zákona č. 

315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov sa 

nevzťahujú všeobecné predpisy zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Ing. Cyril Revák 

                                                                                                     Starosta obce 

 

 

 

 

Na vedomie: 

KR PZ Prešov, Krajský dopravný inšpektorát, Pionierska 33, 080 05 Prešov 

 

 




