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II. 
 

ZÁVÄZNÉ ZÁSADY A REGULATÍVY FUNK ČNÉHO VYUŽÍVANIA 
A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA 

 
5. Koncepcia dopravy a technického zariadenia 
 

� za posledný riadok na str. 19 zaradiť tento text: 
 
Navrhované plochy výrobno-logistickej zóny Sereď-Nový Majer – juh budú napojené 
pomocou komunikácie trasou „V1“ na cestu I/62. 
Ústredným bodom bude vybudovanie okružnej križovatky „K1“ na ceste I/62 s elipsovitým 
tvarom, polomerom stredového ostrovčeka min. R=29,5 m, max. R=38 m, šírky prvkov 4,5 
m. V smere Sereď – Bratislava sú dva jazdné pruhy, v smeroch s nižšou intenzitou dopravy, 
jeden jazdný pruh. 
Na ceste I/62 je potrebné realizovať ďalšie úpravy a to: 

• rozšírenie priľahlého úseku cesty I/62 k navrhovanej okružnej križovatke 
v smere Bratislava, na ktorom sa existujúca komunikácia rozšíri na štvorpruh 
so šírkou prvkov 3,5 m – celá vetva je v priamej línii. 

• rozšírenie priľahlého úseku cesty I/62 k navrhovanej okružnej križovatke 
v smere Sereď, na ktorom sa existujúca komunikácia rozšíri na štvorpruh so 
šírkou prvkov 3,5 m, minimálny polomer smerového oblúka je R=750 m. 
Prístupová cesta – označovaná ako Vetva „V1“ bude kategórie B3 red 
MZK9,5/60 (MZ11,5/60) s dĺžkou 1,92982 km. Táto komunikácia bude spájať 
veľkú okružná križovatku „K1“ s malou okružnou križovatkou „K2“, ktorá je 
súčasťou plôch výrobno-logistickej zóny Sereď – Nový Majer. 

 
6. Vymedzenie plôch a koridorov pre verejnoprospešné stavby 
 
Verejnoprospešné stavby na úseku dopravy 
 

� na konci tejto časti doplniť na str. 24 tento text: 
 

- vybudovanie komunikácie „V1“ spájajúcej výrobno-logistickú zónu Nový Majer – juh 
s cestou I/62, 

- vybudovanie veľkej okružnej križovatky na ceste I/62. 
 


