
Uzávierka poľnej cesty od mosta cez Malý Dunaj smerom na mestskú časť 

Vrakuňa 

 

Z dôvodu výstavby diaľnice v tomto úseku a lokalite je nutné úplne uzavrieť 

križovanú účelovú, respektíve poľnú cestu. Táto je v súčasnosti takmer nevyužívaná, prípadne 

využívaná cyklo dopravou a vo výnimočných prípadoch aj motorovou dopravou na skracovanie 

cesty do hlavného mesta a je možnosť pomerne krátkej obchádzky v prípade nutnosti 

prejazdu daným úsekom. 

Projektová dokumentácia rieši návrh dočasného (prenosného) dopravného značenia, 

obmedzenie premávky a hlavne zabezpečenie bezpečnosti a organizáciu dopravy počas prác na 

diaľnici D4 (v tomto čase už zrealizované teleso násypu diaľnice D4 v tomto úseku) a 

ostatných súvisiacich stavebných objektov v danej lokalite v tomto prípade uzatvorenie účelovej 

komunikácie s vyznačením obchádzky okolo bufetu „Zelená voda“ cez poľnú cestu v km 

16,700 diaľnice D4. Práce budú prebiehať po jednotlivých pozemkoch a iných priestranstvách 

v okolí budúcej diaľnice D4 a prístup bude hlavne po staveniskových komunikáciách, 

ktorých napojenie a kríženia s verejnými komunikáciami sú riešené. Miesto sa nachádza v 

intraviláne v nezastavanej lokalite medzi obcou Ivanka pri Dunaji a obcou Most pri Bratislave, 

Bratislavský kraj. Jedná sa o vyznačenie na upozornenie na obojstranný vjazd a výjazd (prejazd) 

vozidiel stavby v mieste kríženia s poľnou, účelovou nespevnenou cestou, pričom táto 

poľná cesta sa úplne uzatvorí a predmetom je aj vyznačenie obchádzky. V lokalite sa 

nenachádza v blízkosti existujúce trvalé dopravné značenie. Práce budú prebiehať minimálne 

počas obdobia 2 rokov, z toho dôvodu je značenie osádzané aj do betónových pätiek v zeleni, ale 

aj na červeno bielych stĺpikoch a s gumenými podložkami. 

Účelom projektu dočasného dopravného značenia je zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť 

cestnej premávky počas stavebných prác na predmetnej stavbe – v okolí budúcej stavby diaľnice 

D4 a priľahlých stavebných objektov a dielčich prác v predmetnej lokalite a to počas úplnej 

uzávery jednej poľnej cesty s minimálnymi intenzitami vozidiel a to z dôvodu výstavby 

diaľnice D4. 

 

 


