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Oznámenie o rekonštrukcii cesty
Vážení občania Veľkého Medera, vážení účastníci cestnej premávky!
Dovoľte nám touto cestou Vás informovať o možných obmedzeniach vyplývajúcich
z rekonštrukcie cesty II/561 v správe SÚC TT SK.
Jedná sa o úsek cesty II. triedy so začiatkom v križovatke s cestou I. triedy s označením
I/63 v centre mesta Veľký Meder ( križovatky ulíc Komárňanská a Železničná pri MsKS )
smerom na Okoč a Galantu.
Celková dĺžka rekonštruovaného úseku činí 488 m ( podľa priloženej situácie ).
Predpokladaná doba rekonštrukcie :
od 11.07.2022 ( pondelok ) do 14.08.2022 ( nedeľa )
V danom úseku bude osadené dočasné dopravné označenie a premávka bude riadená
regulovčíkmi.
Prosím zvýšte na danom úseku pozornosť a ak je to možné využite alternatívne trasy pre
obchádzky cez miestne komunikácie pri dodržaní pravidiel cestnej premávky .
Vopred ďakujeme za Vaše porozumenie a trpezlivosť, „Staviame pre Vás lepšie cesty“.
V D. Strede, dňa 01.07.2022
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Közlemény útfelújításról
Tisztelt nagymegyeriek, tisztelt közlekedők!
A Nagyszombat Megyei Közútkezelő Vállalat ezúton tájekoztatja Önöket a II/561
útszakasz felújításából adódó lehetséges ideiglenes forgalomkorlátozás kialakulásáról .
A felújított útszakasz a Vasút utca és a Komáromi út kereszteződését
( VMK - nál ) érinti, azaz a Galánta és Ekecs község felé tartó utat ( melléklet alapján ).
A 2022. július 11-én (hétfőn) 07:00-tól kezdődő munkavégzés egy időben csupán egy
forgalmi sávot fog érinteni. A munkák ideje alatt kérjük vegyék figyelembe az
ideiglenesen kihelyezett útjelzö táblákat .A forgalmat forgalomirányítók biztosítják.
Az ideiglenes forgalmi rend várhatóan 2022. július 11. (hétfő) és 2022. augusztus 14.
(vasárnap) között lesz érvényben.
A szokásos, nagy forgalomra való tekintettel a közútkezelő arra kéri a közlekedőket,
amennyiben tehetik, ezekben az időszakokban válasszanak más útvonalakat.
Előre is köszönjük megértésüket és türelmüket . „Új utakat építünk Önöknek“ .
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