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Vec:  Dopravné prieskumy 2021 

- usmernenie - 

 

Dňa 26. 02. 2021 bola na Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len 

„ministerstvo“) doručená Vaša žiadosť o usmernenie vo veci vykonávania dopravných 

prieskumov v roku 2021. 

Z koncepčného hľadiska v zmysle kompetencií oddelenia cestného hospodárstva 

odboru cestnej infraštruktúry sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií ministerstva 

Vám dávame nasledovné usmernenie: 

V dôsledku pretrvávajúcich, resp. nových opatrení, ktoré sú prijímané v súvislosti so 

zamedzením šírenia ochorenia COVID-19 a nemožnosti odhadu trvania týchto opatrení a ich 

následkov na mobilitu obyvateľstva aj po skončení pandémie, je potrebné dopravné 

prieskumy cestnej dopravy realizovať v zmysle aktuálne platných STN a TP. Vzhľadom na 

odlišné opatrenia platiace v jednotlivých okresoch a ich následný dopad na mobilitu 

obyvateľstva, môže správca pozemnej komunikácie, resp. okresný úrad upraviť podmienky 

vykonania, resp. nevykonania dopravného prieskumu na dotknutom úseku pozemnej 

komunikácie podľa aktuálnej situácie. 

  S pozdravom 

 

 

 

                                                           Peter Varga, MBA, MSc. 

                                  generálny riaditeľ sekcie cestnej  

                     dopravy a pozemných komunikácií 
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Na vedomie: 

 

Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, odbor dopravy 

Úrad Trnavského samosprávneho kraja, odbor dopravy 

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy 

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy 

Úrad Žilinského samosprávneho kraja, odbor dopravy 

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, odbor dopravy 

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, odbor dopravy 
Úrad Košického samosprávneho kraja, odbor dopravy 

 

 

 

 

 

 

 

 


