
Tlačová správa 

Doprava v Lamači od 14.5.2018 kolabovala, komplikácie stále pokračujú 

Bratislava 9. mája 2018 -  Mestská časť Bratislava-Lamač od začiatku 
upozorňovala primátora Hlavného mesta, kompetentných pracovníkov 
Magistrátu hl. mesta Bratislavy, ktorý realizuje rekonštrukciu komunikácie na 
úseku Hodonínska – Lamačská a súčasne aj dopravnú políciu na kolabujúcu 
dopravnú situáciu v Lamači v súvislosti s touto opravou. Bez koordinácie 
magistrátu a štátnej polície, totiž nebolo možné napriek našej snahe situáciu 
vyriešiť. 

„Cestu začali opravovať v sobotu 12. mája a situácia na ceste Pod násypom- 
Segnáre - Pod Zečákom už ráno avizovala, že začiatkom pracovného týždňa 
bude kritická,“ uviedol starosta Mestskej časti BA-Lamač Peter Šramko. A v pondelok 
14. mája sa situácia na cestách v Lamači úplne vyhrotila, doprava skolabovala, 
autobusy meškali takmer 60 minút na svojich trasách, ľudia cestovali do mesta, do 
práce 2-3-násobne dlhšie ako v bežné pracovné dni. 

Napriek tomu, že informácie z Magistrátu hl. mesta SR BA boli poskytované neskoro 
a boli veľmi strohé mestská časť BA-Lamač svojich obyvateľov už od piatka 11. mája 
aktuálne upozorňovala prostredníctvom miestneho rozhlasu, webovej, ako aj FB 
stránky o všetkých zmenách, ktoré nastanú v priebehu dvoch týždňov a žiadala aj 
o neparkovanie áut na komunikáciách, po ktorých bude viesť obchádzková trasa.   
Komplexná informácia o zmene dopravy bola poskytnutá na spoločnom rokovaní  
zvolanom iniciatívne starostom P. Šramkom 9.mája 2018, so starostami okolitých 
mestských častí Dúbravka a Záhorská Bystrica, a obcí Marianka a Borinka a mesta 
Stupava s požiadavkou na informovanie obyvateľov o nastávajúcich problémoch. 

Najkritickejšia bola situácia v pondelok ráno 14. mája medzi 7 - 9 hodinou, keď 
obchádzka naviedla všetky vozidlá vrátane autobusov MHD i medzimestských spojov 
cez „tzv. starý Lamač“ po uliciach Pod násypom- Segnáre - Pod Zečákom a následne 
na most V. Matrku, kde dopravná polícia neupravila dĺžku fáz dopravnej signalizácie. 
Situácia sa trochu ukľudnila až po zásahu dopravnej polície a to riadením križovatky 
Harmincova - Rázsochy.  

Na základe našich opakovaných urgencií boli intervaly na signalizácii nakoniec 
v stredu 16.5.2018 upravené.  

K ďalšej komplikácii celej situácie prišlo aj v stredu 16. mája po kompletnom zastavení 
dopravy v smere do mesta na Hodonínskej ceste a odklonení dopravy na 
Vrančovičovu ulicu a následne na Rajtákovu ulicu a tzv. starý Lamač, o čom sme sa 
MČ BA-Lamač nedozvedela od Magistrátu hl. mesta SR BA, ale len od Dopravného 
podniku a.s. Pôvodne avizovaný termín na začatie prác v tejto etape mal byť totiž až 
17.5.2018.  

Po Rajtákovej ul. dokonca prechádzali okrem autobusy a ťažké nákladné vozidlá, čo 
znepokojilo aj obyvateľov tejto ulice napriek tomu, že mestská časť už od začiatku 
opravy opakovane požadovala, aby vozidlá nad 3,5t boli odklonené už na križovatke 
MOK 5 smerom na diaľnicu. Značky – zákaz vjazdu vozidiel nad 3,.5 t. sú osadené aj 
na Vrančovičovej ulici v križovatke s Borínskou aj na ul. Pod Zečákom a Segnáre 
a napriek našim upozorneniam, že to permanentne porušujú prechádzajúce nákladné 
vozidlá bola dokonca dňa 17.5.2018 prekrytá pracovníkmi spoločnosti, ktorá pracuje 
pre Magistrát hl. mesta SR BA značka osadená v križovatke Vrančovičova – Borínska. 



Starosta MČ BA-Lamač P. Šramko túto skutočnosť požadoval urgentne riešiť aj na 
zasadnutí mestskej rady dňa 17.5.2018, napriek tomu mu nebolo doposiaľ vyhovené. 

Mestská časť aj v tejto súvislosti požiadala o zvolanie mimoriadnej komisie dopravy aj 
za účasti dopravnej polície, kde by sa všetky problémy pomenovali a prijalo by sa 
spoločné riešenie. Dňa 18.5.2018 sa na základe opakovaného podnetu od starostu 
MČ Lamač konalo stretnutie so zástupcami Magistrátu hl. mesta SR BA a zástupcami 
dopravnej polície. Výsledkom rokovania je úspešne uzatvorená spoločná dohoda 
o osadení dopravného značenia o zákaze prejazdu nákladných vozidiel nad 3,5t pred  
okružnou križovatkou OK 5 v termíne od 18.5.2018. 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


