Dopravné obmedzenia na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách, miestnych a účelových komunikáciách
na území Banskobystrického kraja nad 30 dní
aktualizované ku dňu 01.06.2020

Okres

BB

Číslo
diaľnice,
rýchl. cesty

Uzávierka,
dopravné
obmedzenie

I/66 km 95,75
od: 13.12.2018
most Slovenská
do: 31.12.2020
Ľupča

Druh
uzávierky
alebo
dopravného
obmedzenia

Úsek

Kilometer
od - do

Jazdný
pás

Jazdný
pruh,
krajnica

Obchádzka,
presmerovanie

Dôvod uzávierky alebo
dopravného obmedzenia

Zodpovedná
osoba podľa
povolenia CSO

Telefónny
kontakt

obmedzenia

most ev. č. 66-079
Slovenská Ľupča

-

-

-

nie je potrebná

zlý technický stav mosta (dočasné
opatrenia)

p. Ing. P. Vrbický

903 404 585

BB

I/66 BB

od: 15.04.2020
do: 30.05.2020

čiastočná

Hušták smer BR
(zaústenie potoka
Bystrička - 10 m pred
V 6)

88,520 - 88,650

PJP

pravý jazdný
pruh

nie je potrebná

realizácia stavby "OIPP BB"

p. Ing. Ivan Majer

911 565 080

BB

MK BB Hutná
a Cesta na
štadión

od: 04.03.2020
do: 30.06.2020

obmedzenia

ul. Hutná a Cesta na
štadión

-

-

-

nie je potrebná

rekonštrukcia atletického štadióna
VŠC Dukla BB

p. Miroslav
Vypušťák

420 606 048 580

BB

Mesto BB
sídlisko Sásová

od: 13.03.2020
do: 31.07.2020

aj čiastočná aj
úplná

ul. Haškova, Na
Zábave, Rudohorská,
Starohorská, Tatranská,
Strážovská a Sitnianska

-

-

-

v čase úplnej uzávierky na ul.
Haškova 2A po 10 po
existujúcich miestnych
komunikáciách v blízkosti
uzvatvoreného úseku

rekonštrukcia plynovodov

p. Ing. Ľudovít
Konôpka

905 791 728

BB

I/66 BB

od: 01.04.2020
do: 30.10.2020

čiastočná

Štadlerovo nábr. oproti
Luxu smer BR

89,670 - 89,770

PJP

pravý jazdný
pruh

nie je potrebná

realizácia stavby "OIPP BB"

p. Ing. Ivan Majer

911 565 080

BB

MK BB Dolná
Strieborná

od: 04.05.2020
do: 31.08.2020

úplná uzávierka

ul. Dolná Strieborná

-

-

-

po ul. Horná Strieborná a T.
Vansovej

realizácia stavby "Rekonštrukcia
podkrovia a strechy v stredisku
PRAMEŇ, BB"

p. Ing. Peter Kováč

948 874 630

Detva

I/16

od: 01.03.2020
do: 15.06.2020

čiatočná

most nad železničnou
traťou na konci obce
Vígľaš

17,650 - 17,850

-

krajnica a ľavý

Doprava vedená vo voľnom
pravom jazdnom pruhu,
premávka riadená svetelnou
signalizáciou

rekonštrukcia mosta z dôvodu
havarijného stavu

čiatočná

úsek v obci Zvolenská
Slatina medzi
križovatkou s ul.
Cintorínska cesta a
koncom sídelného
útvaru

24,850 - 25,500

-

Doprava vedená vo voľnom
konečná úprava krytu vozovky v
pravý aj ľavý jazdnom pruhu podľa aktuálneho
rámci budovania kanalizácie
uzatvorenia

p. Vician

0902 708 879

-

Doprava vedená vo voľnom
konečná úprava krytu vozovky v
pravý aj ľavý jazdnom pruhu podľa aktuálneho
rámci budovania kanalizácie
uzatvorenia

p. Vician

0902 708 879

-

Doprava vedená vo voľnom
konečná úprava krytu vozovky v
pravý aj ľavý jazdnom pruhu podľa aktuálneho
rámci budovania kanalizácie
uzatvorenia

p. Vician

0902 708 879

71,030 - 71,100

-

čiastočná uzávierka cesty,
premávka vedená obojsmerne vo
zosuv časti komunikácie II/526 s
voľnom jazdnom pruhu so šírkou
poškodením vozovky
2,75m, s vylúčením nákladnej
dopravy nad 10 t.

BBRSC: Ing.
Kazimír Sabadoš

018543304

Zvolen

II/591

od: 18.05.2020
do: 30.09.2020

Zvolen

III/2444

od: 18.05.2020
do: 30.09.2020

čiatočná

úsek v obci Zvolenská
Slatina od križovatky s
cestou č. I/16 v dĺžke
cca 300 m smer na
0,000 - 0,300 3,650 obec Očová; úsek v
4,300
obci Očová od začiatku
sídelného útvaru po
križovatku s cestou č.
III/2455

Zvolen

III/2455

od: 18.05.2020
do: 30.09.2020

čiatočná

úsek v obci Očová od
začiatku sídelného
útvaru po križovatku s
ul. Mieru

Lučenec

od: 05.04.2016
cesta II/526 Kriváň do: odstránenia
čiastočná uzávierka
MK Lučenec
Hnúšťa
poruchy (zosuvu)
vozovky

3,650 - 5,300

-

Ing. Prokop
Lacko

Bc.

0903 406 797 0903
406 343

Rimavská
Sobota

III/2753

od 01.01.2020 do
31.12.2020

čiastočná
krátkodobá
uzávierka

Španie Pole - Rybník

020,000 – 022,017,
hranica okresov
RS/RA

-

premávka vedená vo voľnom
striedavo ľavý, pravom, ľavom jazdnom pruhu
pravý
šírky 2,75 m (podľa
prebiehajúcich prác)

ťažba a odvoz drevnej hmoty

Lesy SR Revúca,
Ing. Huľuková

0918335793

Rimavská
Sobota

III/2753

od 01.01.2020 do
31.12.2020

čiastočná
krátkodobá
uzávierka

Španie Pole - Rybník Ratková

022,017 – 024,000,
hranica okresov
RS/RA

-

premávka vedená vo voľnom
striedavo ľavý, pravom, ľavom jazdnom pruhu
pravý
šírky 2,75 m (podľa
prebiehajúcich prác)

ťažba a odvoz drevnej hmoty

Lesy SR Revúca,
Ing. Huľuková

0918335793

Veľký Krtíš

I/75

od 15.04.2020 do
05.06.2020

čiastočná

Veľký Krtíš - Pôtor

161.600 - 161.700

-

sanácia zosuvu svahu cesty I/75

IVSC BB Ing.
Ladislav Štulajter

0911 819108

ľavý

voľný jazdný pruh vpravo v
smere staničenia s šírkou 2.75m

Dopravné obmedzenia na diaľniciach a rýchlostných cestách

na území Banskobystrického kraja

aktualizované ku dňu 01.06.2020

Okres

Číslo
diaľnice,
rýchl. cesty,
cesty

Uzávierka,
dopravné
obmedzenie

Druh uzávierky
alebo
dopravného
obmedzenia

Úsek

Kilometer
od - do

Jazdný pás

Jazdný
pruh,
krajnica

DT

R2

od: 15.04.2020
do: 31.10.2020

čiastočná uzávierka
rýchlostnej cesty R2

extravilán Pstruša Kriváň
okr. Detva

116,500 - 126,600

ĽJP

pravý jazdný
pruh a ľavý
jazdný pruh
striedavo

Doprava presmerovaná do
Rekonštrukcia štrbinových žľabov
voľného jazdného pruhu v ĽJP
na rýchlostnej ceste R2

Strabag s.r.o., p.
Bačák

903966291

DT

R2

od: 15.04.2020
do: 31.10.2020

čiastočná uzávierka
rýchlostnej cesty R2

extravilán Pstruša Kriváň
okr. Detva

116,500 - 126,600

PJP

pravý jazdný
pruh a ľavý
jazdný pruh
striedavo

Doprava presmerovaná do
Rekonštrukcia štrbinových žľabov
voľného jazdného pruhu v PJP
na rýchlostnej ceste R2

Strabag s.r.o., p.
Bačák

903966291

BB

R1

od: 01.04.2020
do: 31.10.2020

intravlán mesta
čiastočná uzávierka
Banská Bystrica, smer
rýchlostnej cesty R1
Zvolen - BB centrum

160,500 - 161,500

PJP

Doprava presmerovaná do
pravý jazdný
dvoch voľných jazdných pruhov
pruh
v PJP

Strabag PaIS, Ing.
Šobich

911056492

ZC

R1

od: 13.05.2020
do: 31.10.2020

čiastočná uzávierka extravilán Žarnovica,
rýchlostnej cesty R1
Nová Baňa

107,649 - 84,230

ĽJP

pravý jazdný
pruh a ľavý
jazdný pruh
striedavo

NDS, a.s. SSaÚRC
Doprava presmerovaná do
Realizácia akcie "Oprava žľabov a
2 Nová Baňa, Ing.
voľného jazdného pruhu v PJP
vpustov na R1"
Dušan Minich

911032986

ZC

R1

od: 13.05.2020
do: 31.10.2020

čiastočná uzávierka extravilán Nová Baňa,
rýchlostnej cesty R1
Žarnovica

84,230 - 107,649

PJP

pravý jazdný
pruh a ľavý
jazdný pruh
striedavo

NDS, a.s. SSaÚRC
Doprava presmerovaná do
Realizácia akcie "Oprava žľabov a
2 Nová Baňa, Ing.
voľného jazdného pruhu v PJP
vpustov na R1"
Dušan Minich

911032986

Obchádzka,
presmerovanie

Dôvod uzávierky alebo
dopravného obmedzenia

Realizácia činností na stavbe
"Banská Bystrica - Ochrana
intravilánu pred povodňami"

Zodpovedná
Telefónny
osoba podľa
kontakt
povolenia CSO

