ÚRAD KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

Obec Opiná
Imrich Taiš - starosta
Opiná č. 54
044 47 Kecerovce

Vaše číslo / zo dňa
48/2018 / 24.04.2018

Naše číslo
4529/2018/OO-18404

Vybavuje / linka
Ing. Restei /055/7268252

Košice, dňa
13.06.2018

Vec
Petícia občanov – žiadosť o rekonštrukciu cesty III. triedy v úseku Opiná – Tuhrina
- oznámenie o vybavení petície
Petíciou občania obce Opiná požiadali o rekonštrukciu cesty v úseku Opiná – Tuhrina, ktorá
je pre nich dôležitým spojením s okresom Prešov, kam dochádzajú do práce, do škôl a úradov.
Podľa petície aj obyvatelia okolitých obcí Prešovského okresu využívajú túto cestu pri
dochádzaní za prácou do okresu Košice – okolie.
Listom č. 48/2018 zo dňa 24.04.2018 zaslala obec Opiná túto petíciu predsedovi Košického
samosprávneho kraja.
Podaná petícia obsahuje všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom
práve v znení neskorších predpisov. Odbor dopravy Úradu Košického samosprávneho kraja
prešetril podanú petíciu, zistil skutočný stav veci, jeho súlad s právnymi predpismi a
verejným alebo iným spoločným záujmom.
Na základe zistených skutočností Vám týmto oznamujeme výsledok vybavenia petície:
Cesta III/3446 spája obce Opiná v okrese Košice – okolie a Tuhrina v okrese Prešov. Časť
v okrese Košice – okolie v dĺžke 4,460 km je vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja
a v správe Správy ciest Košického samosprávneho kraja. Priemerná šírka cesty je 4,4 m.
Po ceste III/3446 v úseku Opiná Tuhrina nie je vedená trasa žiadnej linky prímestskej
autobusovej dopravy. V rámci celoštátneho sčítania cestnej dopravy na tejto ceste nie je
sčítací úsek. Intenzita cestnej dopravy na tejto ceste je približne 300 vozidiel denne.
Správa ciest KSK, ako správca tejto cesty priebežne monitoruje jej stavebný stav. V rámci
získavania podkladov pre vybavenie petície sme požiadali Správu ciest KSK o vykonanie
mimoriadnej prehliadky cesty III/3446.
Počas mimoriadnej prehliadky bol zistený aktuálny stavebný stav. Na ceste III/3446 je
olámaný okraj vozovky, sieťové trhliny, „vypratý“ povrch vozovky a výtlky. V rámci bežnej
údržby je potrebné zrezať krajnice, vyspraviť výtlky a orezať kríky.
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Správa ciest KSK pripravuje v mesiacoch jún – júl 2018 na tejto ceste realizáciu vysprávok
výtlkov v odhadovanom objeme 25 ton obalenej zmesi a tiež údržbu cestnej zelene.
Zároveň bola súvislá stavebná úprava v celej šírke vozovky cesty Opiná – hranica KSK/PSK
zaradená do plánu stavebných úprav ciest Košického samosprávneho kraja. Presný termín
realizácie bude závisieť od finančných možností Košického samosprávneho kraja.

Ing. Rastislav Trnka
predseda

