Dopravné obmedzenia nad 30 dní na cestách Nitrianskeho kraja
aktualizované ku dňu 09.09.2019
Nitriansky kraj

Okres

Levice

Levice

Číslo
diaľnice,
rýchl. cesty,
cesty

Uzávierka,
dopravné
obmedzenie

III/1573

od: 27.09.2018do skončenia
rekonštrukcie

II/580

od: 01.03.2019
07:00 hod.
do:18.09.2019
18:00 hod.

Druh
uzávierky
alebo
dopravného
obmedzenia

Úsek

úplná

Levice

čiastočná uzávierka

Beša - Kalná nad
Hronom

Kilometer
od - do

26,376 - 38,328

Jazdný
pás

Jazdný
pruh,
krajnica

striedavo
pravý, ľavý

Obchádzka,
presmerovanie

Dôvod uzávierky alebo
dopravného obmedzenia

z cesty III/1573 na cestu III/1542
v Juri nad Hronom, po
križovatku s cestou III/1543, po
ceste III/1543 na cestu I/75, po
ceste I/75 na cestu I/76, po ceste
I/76 na cestu III/1573

nepriaznivý stav mosta

premávka bude presmerovaná
po voľnom jazdnom pruhu

realizácia stavby: Cesta II/580
Šurany - Podhájska - Kalná nad
Hronom, časť 1: Cesta II/580 Beša Kalná nad Hronom

217,479 - 218,056

pre vozidlá nad 3,5 t (tranzitná
doprava) po cestách I/51, I/75,
I/76 a II/564, pre vozidlá do 3,5 t
a vozidlá nad 3,5 t (okrem
tranzitných) z cesty I/51 na Ul.
Mierová, Nádražný rad, Ul. Ku
Bratke, Ul. Perecká, Ul.
Mochovská po križovatku s
cestou III/1543 - Júrska cesta po
križovatku s cestou I/51
Kalnická cesta

realizácia stavby: Cesta I/51
Levice, most ev. č. 51-146

v križovatke cesty I/66 s cestou
III/1558 v obci Hokovce, ďalej
po ceste III/1558 po cestu I/75
pred obcou Slatina a späť

realizácia stavby: Cesta I/75
Slatina, most ev. č. 75-042

pravý, ľavý

vo voľnom jazdnom pruhu

modernizácia ciest Nitrianskeho
samosprávneho kraja

pravý a ľavý

obchádzková trasa vedená po
ceste III/1503,I/64 a III/1495 s
vysmerovaním na cestu I/75 v
k.ú. Mesta Nové Zámky

rekonštrukcia mostného objektu č.
75-016 na štátnej ceste I/75 k.ú.
mesta Nové Zámky

I/51

25.05.2019 od
06:00 hod. do
22.12.2019 do
18:00 hod.

I/75

od:22.07.2019
08:00 hod.
do:23.12.2019
16:00 hod.

úplná

Slatina

114,486-114,900

II/580

od: 01.03.2019
07:00 hod.
do: 24.11.2019
18:00 hod.

čiastočná

Šurany po hranicu
okresu Levice

8,200-26,376

I/75

od: 15.07.2019
08:00 hod.
do: 27.12.2019
16:00 hod.

úplná

intravilán mesta Nové
zámky štátna cesta I/75
MK Považská uica

Nové Zámky

MK

od: 01.04.2019
08:00 hod.
do: 15.09.2019
17:00 hod.

čiastočná

intravilán mesta Nové
Zámky MK Ľanová a
Mederská ulica

pravý a ľavý

doprava vedená striedavo vo
voľnom ľavom a pravom
jazdnom pruhu

rekonštrukcia plynovodov v meste
Nové Zámky

Topoľčany

III/1720

od:12.08.2019
do:19.10.2019

čiastočná
uzávierka

obec Bojná,
intravilán

pravý

nie je potrebná

rekonštrukcia dažďovej
kanalizácie

Topoľčany

II/499

od: 01.03.2019
do: 24.09.2019

čiastočná

Nemčice - Radošina
(hranica kraja)

pravý a ľavý

doprava vedená striedavo vo
voľnom ľavom a pravom
jazdnom pruhu

Modernizácia cesty II/499

Levice

Levice

Nové Zámky

Nové Zámky

úplná

Levice

51,771-51,869

od 76,045 do 97,925

Topoľčany

MK

od: 19.08.2019
do: 13.11.2019

čiastočná

intravilán mesta
Topoľčany, ul. S.
Chalupku

pravý a ľavý

pravý

Komárno

MK

od: 15.04.2019
do: 30.09.2019

čiastočná

Komárno, ul.
Baštová, ul.
Szinyeiho, ul.
Stredná, ul. Nová, ul.
Komáromi Kacza

Komárno

I/63

od: 07.09.2018
do: 31.07.2020

úplná

Komárno, Nová Stráž

Nitra

Nitra

Nitra

Nitra

Nitra

I/64

MK

MK

MK

R1

od: 28.08.2019
do: 20.12.2019

od: 20.05.2018
do: 15.10.2019
od: 01.08.2019
do: 20.10.2019
denne: od 08,00
hod. do 17,00
hod.
od: 01.08.2019
do: 20.10.2019
denne: od 08,00
hod. do 17,00
hod.
od: 04.05.2019
09.00 hod.
do:
08.09.2019 12.00
hod.

96,357-97,392

doprava vedená striedavo vo
voľnom ľavom a pravom
jazdnom pruhu

riešenie dopravy a technického
stavu

rekonštrukcia NTL plynovodov

striedavo
pravý, ľavý

po stavebnom objekte SO 111-00
výstavba cestného mosta cez Dunaj
obchádzky (v dotyku s I/63)

striedavo
pravý, ľavý

v smere do centra mesta po MK
Slančíkovej, Nábrežie mládeže,
Wilsonovo nábrežie, Štúrova, rekonštrukcia mostného objektu 64Nákladná doprava tranzit
019
vylúčenie dopravy z prieťahu
mesta DZ na vstupoch do mesta

čiastočná

mostný objekt 64-019,
intravilán mesta Nitra

čiastočná

ul. Jurkovičova,
Alexyho, Benkova,
Mikovíniho,
Bazovského,
Borodáčova

striedavo
pravý, ľavý

rekonštrukcia teplovodov v meste
Nitra

úplná

Kochova, Pod Plieškou

pravý aj ľavý

výstavba optickej siete

čiastočná

ul. Zoborská, ul. Pekná,
ul. Horná, ul.
Holubyho, ul.
Horeckého (Drážovce)

striedavo
pravý, ľavý

doprava vedená vo voľnom
jazdnom pruhu

výstavba optickej siete

čiastočná

most Lehota

pravý aj ľavý

doprava vedená vo voľnom
jazdnom pruhu

oprava mosta ev.č. R1-033 Lehota,
ľavý most

67,385-67,511

37,64

ľavý

