
Zmena dopravného značenia 

 

      V obci Most pri Bratislave bola dňa 23. 8. 2018 ukončená realizácia avizovanej zmeny 
dopravného značenia. Dotýka sa hlavne ulíc Športovej, Školskej, Poľnej. Hlavným cieľom 
je zvýšenie bezpečnosti chodcov, detí a návštevníkov základnej školy, materskej školy a 
športového areálu.  

1. Na križovatke ulíc Nálepkova a Športová bola osadená dopravná značka IP 26a 
„Školská zóna“.  

2. Na križovatke ulíc Orgovánová a Športová bola taktiež osadená dopravná značka IP 
26a „Školská zóna“.  

3. Školská zóna končí na križovatke ulíc Športová a Poľná. 
4. Ul. Športová je od základnej školy po križovatku ulíc Športová a Poľná 

jednosmerná. 
5. Z ul. Poľnej nie je možné odbočiť na ul. Športovú smerom k základnej a materskej 

škole – bola osadená dopravná značka IP B2 – „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel“. 
6. Ul. Športová je v smere od ul. Bratislavskej hlavnou cestou. Hlavná cesta pokračuje 

križovatkou ulíc Športová a  Poľná a ďalej ku kruhovému objazdu – križovatka ul. 
Poľnej a ul. 29. augusta. 

7. Z ul. Športovej pred materskou školou nie je možné odbočiť na ul. Školskú, t. j. 
taktiež bola osadená dopravná značka IP B2 – „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel“ – ul. 
Školská je jednosmerná od križovatky ul. 29. augusta a ul. Školskej. 

8. Na ul. Školskej bolo vodorovným dopravným značením vyznačených 13 parkovacích 
miest. 

      Dopravná značka IP 26a „Školská zóna“ – V školskej zóne smú chodci používať cestu 
v plnej šírke pričom sa na nich nevzťahuje § 52 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 
      V školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou max. 20km/hodina. Pritom je povinný dbať 
na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť. Ak je to nevyhnutné,  vodič  
je povinný zastaviť vozidlo. V školskej zóne možno stáť, ak tým nie je obmedzený pohyb 
chodcov.  
      V školskej zóne sú chodci povinní umožniť vozidlám jazdu.  
      Pre premávku v školskej zóne platia ostatné ustanovenia  zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej 
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

Žiadame všetkých obyvateľov obce aby rešpektovali a dodržiavali nové dopravné 
značenie.  


