Dopravné obmedzenia na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách, miestnych a účelových komunikáciách
na území Slovenskej republiky nad 30 dní
aktualizované ku dňu 12.10.2020
Trnavský kraj
Druh
uzávierky
alebo
dopravného
obmedzenia

Okres

Číslo
diaľnice,
rýchl. cesty,
cesty

Galanta

od 00.00 h dňa
cesta I/62,
25.02.2019 do cca
most č. 62-013
úplná pre vozidlá
mesiaca apríl 2021,
nad železnicou
nad 3.5 T
následne bude
v meste Sereď
úplná uzávierka

Hlohovec

II/513

Uzávierka,
dopravné
obmedzenie

obmedzenie
prejazdu nad 12 t
od 12.8.2019 do
12.08.2021

okres Skalica

III/1131

čiastočná
uzávierka cesty v
termíne od
31.08.2020 do
14.10.2020

Trnava

ul. Špačinská
cesta

05.10.2020 do
ukončenia
rekonštrukcie

čiastočná
uzávierka cesty

Úsek

Kilometer
od - do

most č. 62-013 nad
železnicou v meste Sereď

31.000 km

most na ceste II/513,
Hlohovec

evč. Mosta 513

čiastočná
Skalica - Zlatnícka
uzávierka cesty
dolina v celkovej dĺžke
jedného jazdného
1600 m
pruhu

čiastočná - jeden
jazdný pruh

-

Jazdný
pás

Jazdný
pruh,
krajnica

oba jazdné
pruhy

Obchádzka,
presmerovanie

po rýchlostnej ceste R1 a po
havarijný stav mostu č. 62-013 nad
ceste II/507 cez obec Dolná
železnicou
Streda

-

obchádzková trasa je
vyznačená

0,610 - 2,210

celá šírka
jedného
jazdného
pruhu

od križ.
Rybníkova po
ul. Lichardovu

-

ano

Dôvod uzávierky alebo
dopravného obmedzenia

Zodpovedná
osoba podľa
povolenia CSO

SSC Trnava ul.
Bulharská

oprava mostu č. 513

SaUC TTSK

celá šírka
jedného
jazdného
pruhu

Počas realizácie stavby I.
etapy v km 0,606 - 1,247
obchádzková trasa
jednosmerná cesta po
účelovej kom. okolo
družstva, Počas II. a III.
etapy striedavo uzatvorený
jeden jazdný pruh cesty,
premávka usmernená
prenosným dopravným
značením a riadená CSS vo
voľnom jazdnom pruhu
cesty pre oba smery jazdy.

rekonštrukcia cesty č. III/1131
Skalica - Zlatnícka dolina

p. Jozef Jariabek,
p. Marián Magula,
STRABAG s.r.o.,
Mlynské Nivy
61/A, Bratislava

ľavý jadzný
pruh

-

výstavba cyklochodníka

Mesto Trnava

Trnava

ul.
Spartakovská

05.10.2020 do
ukončenia
rekonštrukcie

čiastočná - jeden
jazdný pruh

-

od križ.
Kollárova ul. po
križ. Ul.
Sasinkova

-

ľavý jadzný
pruh

-

výstavba cyklochodníka

Mesto Trnava

