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Zmena cestovného poriadku mestskej hromadnej dopravy v Prešove

Mesto Prešov, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy
a pozemných komunikácií (ďalej len "správny orgán"), vykonávajúci miestnu správu vo
veciach cestnej dopravy podľa § 40 ods. 2 písm. d) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave,
na základe žiadosti zo dňa 07.04.2020

SCHVAĽUJE

v zmysle § 44 písm. g) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a § 21 ods. 6
zákona č. 164/1996 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov

zmenu cestovného poriadku
v mestskej hromadnej doprave

pre obdobie dni 10.04.2020 (piatok), 12.04.2020 (nedeľa) a 13.04.2020 (pondelok).

Mestská hromadná doprava bude v tomto období z dôvodu mimoriadnej situácie
vyhlásenej Vládou Slovenskej republiky premávať v špeciálnom režime podľa predloženého
návrhu cestovného poriadku, ktorý dopravca vhodným spôsobom zverejní, podstatné údaje
z neho umiestni v dopravných prostriedkoch a na zastávkach mestskej hromadnej dopravy.

Mesto Prešov súhlasí: s dočasným pozastavením premávky liniek č. 1, 2, 4, 5, 5D, 7,
8, 11, 13, 18,22,24,26,27,28,32,33,36,38,39,41,42,44 a 46,

s premávkou liniek č. 10, 12, 14, 15, 19, 29 a 45
vo vyššie uvedené dni podľa cestovného poriadku platného pre nedeľu,

s úpravou trás liniek č. 12, 14, 21 a N2,
a s úpravou cestovného poriadku liniek č. 21, Nl, N2 a N3.
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Na základe splnomocnenia zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov položky č. 79 z dôvodov verejného záujmu sa upúšťa od vyrubenia
správneho poplatku.

Poučenie
Na schvaľovanie cestovných poriadkov a ich zmien sa na základe § 50 ods. 4 písm. b)

zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

S pozdravom


