DOPRAVNÝ ÚRAD
LETISKO M. R. ŠTEFÁNIKA, 823 05 BRATISLAVA
TRANSPORT AUTHORITY
M. R. STEFANIK AIRPORT, 823 05 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC
č.: 18141/2022/RIS-1

PLAVEBNÉ OPATRENIE
č. 76/2022
o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov, r.km 31,8 – 31,4
V zmysle §4 ods. 4 a §39 písm. o) bod 2. zákona č.338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)
Dopravný úrad ukladá toto plavebné opatrenie na zaistenie bezpečnosti a plynulosti plavebnej
prevádzky na VC Dunaj.
Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Povodie Dunaja, odštepný závod bude
od 9. augusta 2022 do odvolania
vykonávať práce na odstraňovaní nánosov v plavebnej kynete na vodnej ceste Dunaj v zdrži
Hrušov v úseku r.km 31,8 – 31,4.
Práce budú vykonávané plávajúcimi strojmi BD – BUKOVÁ a BD – KUNOV pri
ľavom okraji plavebnej dráhy (viď obr.) v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 17:00
hod.

Vybagrovaný materiál bude prepravovaný plavidlami a vykladaný plávajúcim strojom
BD – GEMER za Muchovu hrádzu v úseku r.km 36,400 – 34,500 prívodného kanála
Vodného diela Gabčíkovo.
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Plávajúce stroje budú označené optickou signalizáciou v zmysle CEVNI. Kotvy
plávajúceho stroja BD – GEMER budú riadne označené v zmysle Európskych pravidiel pre
plavbu na vnútrozemských vodných cestách – CEVNI.
Vodcovia plavidiel sú povinní upraviť rýchlosť plavby tak, aby nevznikalo nebezpečné
vlnobitie alebo sanie a viesť plavidlá v uvedenom úseku so zvýšenou pozornosťou.
Od 09.08.2022 sa ruší platnosť Plavebného opatrenia č. 11/2022 o výkone prác na vodnej
ceste Dunaj o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov km 31,8 – 31,4, vydaného
27.04.2022.
Týmto nie sú dotknuté ustanovenia Zákona ani iných platných predpisov.
V Bratislave dňa 04.08.2022

Ing. Alena Molnárová Baracková
riaditeľka divízie vnútrozemskej plavby
Dopravného úradu

