
Cesta I/16 pri Bátke bude od pondelka pre rekonštrukciu uzavretá  
 
Slovenská správa ciest upozorňuje motoristov, že cesta I/16 bude od pondelka 15. augusta pri Bátke 
v úseku od Bátky po osadu Teška pre rekonštrukciu uzavretá. Obchádzková trasa bude viesť po ceste 
III/2798 cez obce Bátka – Vieska nad Blhom – Radnovce – Rimavská Seč, následne po ceste II/571 
Rimavská Seč – Abovce, za obcou Abovce sa napojí na cestu I/67 cez obce Kráľ – Riečka – Štrkovec 
a pred mestom Tornaľa sa napojí naspäť na cestu I/16.  

Cesta do obce Rakytník bude vedená cez obec Uzovská Panica po cestách III/2753 a III/2759.  
Obyvatelia obce Barca, autobusová doprava smerujúca do obce Barca a všetky záchranné zložky budú 
môcť využívať jednosmernú staveniskovú komunikáciu po ceste III/2802 cez obec Dulovo a následne 
pôjdu po staveniskovej komunikácii.  

Na obchádzkovej trase bude osadené dočasné dopravné značenie, ktorým sa obmedzí rýchlosť 
vozidiel v celom úseku na 60 km/h v obciach a kolíznych miestach na 30km/h, v obciach bude 
rovnako osadený zákaz zastavenia vozidiel na ceste. 

Ukončenie premávky po obchádzkovej trase sa predpokladá najneskôr do začiatku zimnej údržby, 
aby mohla doprava počas zimných mesiacov využívať cestu I/16.  
                Uzavretie cesty I/16 si vyžiadali dva dôvody. Zhoršený stav mosta nachádzajúceho sa pred 
križovatkou cesty I/16 s cestou III/2759, ktorého rekonštrukciu už nie je možné realizovať po 
poloviciach, ako predpokladal projekt, keďže došlo k rapídnemu zhoršeniu stavu krajných nosníkov.  
Zároveň sa vplyvom nákladnej dopravy a neúnosného podložia cesty I/16 jej stav zhoršil natoľko, že 
došlo k porušeniu podkladných vrstiev vozovky. Preto je potrebné realizovať zlepšenie únosnosti 
podložia, aby sa podobný jav v krátkej dobe po ukončení prác nezopakoval. Zlepšenie únosnosti 
podložia si vyžaduje odstránenie celej konštrukcie vozovky, tieto práce nie je možné realizovať za 
plnej premávky pri zabezpečení bezpečnosti pracovníkov a účastníkov premávky. Preto sa musí 
doprava v modernizovanom úseku stavby I/16 Rakytník – Figa presmerovať na obchádzkovú trasu. 


