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UZÁVIERKA VINOHRADNÍCKEJ ULICE 
 

Bratislava, 18. november 2019 – Začiatkom decembra sa z dôvodu 
realizácie premostenia ponad D4 začne s už avizovanou uzávierkou 
Vinohradníckej ulice v Podunajských Biskupiciach. Koncesionárom 
projektu je spoločnosť Zero Bypass Ltd., ktorá zabezpečuje financovanie, 
výstavbu a 30-ročnú prevádzku budúceho obchvatu Bratislavy. Spoločnosť 
D4R7 Construction je hlavným zhotoviteľom stavby.  
 
Na základe vzájomných rokovaní všetkých zúčastnených strán bola 
uzávierka Vinohradníckej ulice starostlivo naplánovaná a obchádzkové 
trasy boli odsúhlasené dotknutými orgánmi.  
Vzhľadom na predchádzajúce podnety zo strany samospráv i občanov 
pristúpil zhotoviteľ ku kompromisnému riešeniu. Upresňuje Zdeněk Krejčí, 
manažér dopravy D4R7 Construction s.r.o.: „Obchádzková trasa na pôvodnej 

ceste II/572 vedúcej cez obec Most pri Bratislave bude z existujúcej 

jednosmernej trasy s odstavnými ostrovčekmi určenými výlučne pre prímestskú 

autobusovú dopravu rozšírená na dočasnú dvojprúdovú obchádzkovú 

komunikáciu aj pre ostatné motorové vozidlá s hmotnosťou do 3,5t 

s obmedzenou rýchlosťou 50km/h v danom úseku.“  

 
Existujúca Vinohradnícka ulica bude nad rámec projektu v plnom profile 
v dĺžke približne 6 kilometrov zrekonštruovaná, čím sa po jej dokončení 
výrazne zvýši komfort vodičov využívajúcich túto komunikáciu.  
 
Uzávierka Vinohradníckej ulice je naplánovaná od 1. decembra 2019 po 
dobu približne 6 mesiacov, kedy by mali byť dokončené premostenia ponad 
diaľnicu D4 pri Moste pri Bratislave a takisto by mala byť preložená aj 
Vinohradnícka ulica ponad D4-ku. 
 
Počas trvania uzávierky by sme chceli vodičov jazdiacich obchádzkovými 
trasami požiadať o zvýšenú opatrnosť a trpezlivosť.  
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