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Dôvodová správa
k bodu : Návrh na schválenie materiálu „Vylúčenie nákladnej dopravy s celkovou
hmotnosťou nad 12 t a zmena dopravných tranzitných okruhov v meste Dunajská Streda“
Cieľom vylúčenia nákladnej dopravy s celkovou hmotnosťou nad 12 t (bez výnimky), a 3,5
t (bez výnimky na úseku Železničnej ulice) je zníženie tranzitnej dopravy na úsekoch ciest
v intraviláne mesta Dunajská Streda. Následne by tieto úseky komunikácií mohli byť vo väčšej
miere využívané pre vnútromestskú dopravu. V zmysle § 39 ods. 4 zákona č.8/2009 Z.z. o
cestnej premávke v znení neskorších predpisov na cestách III. triedy je zakázaná jazda
nákladným motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 12
000 kg alebo jazdným súpravám s najväčšou prípustnou hmotnosťou presahujúcou 12 000 kg.
V okolí mesta Dunajská Streda je viac križovatiek ciest I. triedy s cestami II. a III. triedy, kde sú
umiestnené dopravné značky obmedzujúce prejazd nákladných vozidiel nad 12 t napr. cesta I/63
a II/507 smer Gabčíkovo. Vychádzajúc z územného generelu dopravy mesta Dunajská Streda,
ktorá má cieľ vytvoriť aj podmienky pre podstatné zníženie zaťaženia centra mesta motorovou
dopravou a zvýšiť bezpečnosť obyvateľstva a cestnej premávky navrhujeme rozšíriť hore
uvedené obmedzenia a zákaz prejazdu nákladných vozidiel nad 12 t cez mesto na nasledovných
úsekoch:
1/ vjazd smerom od Lehníc – Czibóková ulica – Bratislavská cesta (smerom von z mesta) –
Viedenská cesta – Kračanská cesta (smerom von z mesta) – cesta I/63 (smer Komárno).
Prepojenie na smer Galanta by bolo cez Gabčíkovskú cestu – Vajanského ulicu – Galantská
cesta.
2/ vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 12 t by mali úplný zákaz vjazdu do centrálnej časti mesta
Dunajská Streda zo smerov:
a/ smerom z obce Ohrady (vjazd povolený po križovatku s Hlavnou ulicou pri ČSPL)
b/ Hlavná ulica smerom od Komárna (vjazd povolený len po križovatku s cestou smerom na
Ohrady)
c/ Povodská cesta (vjazd povolený len po odbočku na ulicu logistického parku, prípadne po
Autobazár SISI)
d/ Kračanská cesta (vjazd povolený len po železničné priecestie)
e/ Bratislavská cesta (vjazd povolený len po križovatku s Ádorskou ulicou)
f/ z úseku Železničnej ulice (od Hlavnej ulice po Vajanského ulicu) by bol úplne vylúčená
nákladná dopravy s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t v oboch smeroch.
Obmedzenie prejazdu nákladných vozidiel sa nevzťahuje na autobusy.
Zákaz prejazdu nákladných vozidiel nad 12 t má významnú funkciu, ktorá v budúcnosti
podstatným spôsobom odľahčí centrum mesta od dopravy, ktorá nesmeruje priamo do centra
mesta, čo prispeje k riešeniu znižovania nepriaznivých účinkov motorovej dopravy na
obyvateľov z hľadiska hluku a emisií a významným prínosom bude aj zlepšenie v plynulosti
dopravy v meste.

