
Vážené Modranky, vážení Modrania,
milí obyvatelia nášho mestečka,

rád by som vám poskytol pár informácií k trom veľkým stavbám, ktoré v blízkej budúcnosti prebehnú v Modre. Donedávna sa v Modre z významných 
investičných akcií nedialo takmer nič, a v súčasnosti konečne, po dlhých rokoch a v podstate na poslednú chvíľu (z hľadiska čerpania fi nancií) tri 
veľké stavby, ktoré sa viac či menej dotknú nás všetkých.

Jedna zo stavieb už začala, oprava a dobudovanie kanalizácie práve prebieha, a bude dokončená do konca tohto roka. Ovplyvňuje možný priebeh 
druhej a  tretej stavby (rekonštrukcia Stoličného potoka, vodovodu a kanalizácie v priestore Štúrovej a Hornej ulice), pretože musia na seba 
navzájom nadväzovať a nebrániť si v realizácii.

 Termíny realizácie podľa informácií od investorov
○ rekonštrukcia potoka 25. 5. 2015 – 30. 9. 2015
○ realizácia kanalizácie 1. 6. 2015 – 31. 12. 2015 (v prípade nepriaznivej situácie do 30. 5. 2016)
○ realizácia vodovodu 15. 6. 2015 – 31. 12. 2015 (v prípade nepriaznivej situácie do 30. 5. 2016)

Prečo práve teraz
○ fi nancie na rekonštrukciu potoka musia dodávatelia z externých zdrojov vyčerpať najneskôr do konca septembra 2015
○ náklady mesta Modry sú minimálne, pritom celková hodnota rekonštrukcií je takmer 5 miliónov eur
○ najefektívnejšie sa stavia v lete
○ kanalizácia aj potok sú pod námestím v dotyku, je dôležité, aby sa opravili naraz
○ ideálny čas pre obchádzky sú prázdniny, keď sú cesty voľnejšie a chodí aj menej autobusov
○ dlhší presun k autu je v priaznivom počasí príjemnejší
○ získame opravenú kanalizáciu aj potok

Čo sme pre uľahčenie situácie pre vás pripravili
○ parkovisko na štadióne na Kalinčiakovej, na Moyzesovej ulici a pri Kultúrnom dome Ľ. Štúra
○ zastávka autobusov bude na Kalinčiakovej ulici
○ z dopravy je vylúčená ťažká tranzitná doprava
○ počas prvých dvoch týždňov budú na všetkých dôležitých križovatkách pracovníci mesta s označením, aby usmernili dopravu
○ všetky informácie nájdete: 
 ○ na www.modra.sk v sekcii Aktuálne riešime
 ○ v kancelárii prvého kontaktu
 ○ vo svojich schránkach, informačných tabuliach a vývesných plochách mesta
 ○ otázky smerujte na mail info@modra.sk 
 ○  kontaktný pracovník: Ing. Iveta Krčmárová, 0911 692 343

Prosím, podporte v čase stavieb našich podnikateľov na námestí. K  ich prevádzkam bude sťažený prístup, budeme však radi, ak si námestie 
zachová svoj život.

Prosím, smerujte svojich hostí na parkovisko, ktoré máte pre tento čas k dispozícii. Rešpektujte, prosím, dopravné značenie a pokyny našich 
kolegov. Podrobná mapa obchádzky aj s dopravným značením je súčasťou tohto listu. V prípade zmien trasy vás budeme vopred informovať.

Ďakujeme za vaše pochopenie a ústretovosť, prajem nám všetkým veľa trpezlivosti a dodávateľom zodpovedným za stavby dodržiavanie termínov. 
Tie budeme aj vo vašom mene kontrolovať.

S úctou

Juraj Petrakovič
primátor Modry

www.modra.sk

odpovedným za stavby dodr

Juraj Petrakovič



Obchádzková trasa 

počas rekonštrukcie

 ČERVENÁ TRASA: OBCHÁDZKOVÁ - SMER TRNAVA

 ZELENÁ TRASA: OBCHÁDZKOVÁ - SMER BRATISLAVA

ZASTÁVKA SAD SMER TRNAVA – NA KALINČIAKOVEJ ULICI (ZRUŠENÁ ZASTÁVKA PRI OBCHODNOM DOME A NA ŠTÚROVEJ ULICI)                                                 

ZASTÁVKA SAD SMER BRATISLAVA – ZOSTÁVA PRI OBCHODNOM DOME

LEGENDA:


