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UPOZORNENIE 

 na dopravné značenie v obci Dobrohošť 

S cieľom zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a zintenzívniť plynulosť 
dopravy na území obce Dobrohošť pristupuje obec ku organizácií dopravy na hlavnej ceste od 
cintorína až po koniec hlavnej cesty III. triedy v správe VUC Trnava. 

Vzhľadom na podnety obyvateľov obce, ale aj frekvenciu pohybu motorových vozidiel 
na hlavnej ceste sa obec Dobrohošť rozhodla obrátiť na Okresný dopravný inšpektorát, 
oddelenie bezpečnosti cestnej premávky v Dunajskej Strede a Okresný úrad , odbor cestnej 
dopravy a pozemných komunikácií v Dunajskej Strede s návrhom na úpravu dopravného 
značenia v obci Dobrohošť-regulácia parkovania. Na základe žiadosti obce bolo odsúhlasené 
a schválené dopravné značenie. 
 
 Na hlavnej ceste komplikujú predovšetkým počas pracovných dní dopravnú situáciu 
odstavené motorové vozidlá, ktoré zaberajú priestor takmer celého jedného jazdného pruhu. 
Cestná komunikácia je tak prakticky prejazdná väčšinou len v jednom pruhu. 
 
Z tohto dôvodu žiadame majiteľov, aby svoje vozidlá parkovali: 
-  na vyhradenom parkovacom mieste, ktoré bude vyznačené pred miestnou materskou školou,  
mimo vyhradený uvedený čas pre odvoz a dovoz detí do materskej školy od 7:00-9:00 a 15:00-
17:00 
- na vlastnom pozemku (na dvore) alebo  
- pred vlastné oplotenie domu, kde vozidlo nebude zasahovať na cestnú komunikáciu ako ani 
na chodník určený pre chodcov.  
 
Zákaz  parkovania  na verejnom priestranstve v  zelenom pásme, na chodníku a na hlavnej 
ceste (cesta III.triedy v správe VUC Trnava). 
Cestná komunikácia sa tak uvoľní, stane sa prejazdnejšou. 
 
Osadené dopravné značenie zákazu státia: 
- znamená to, že na hlavnej ceste III.triedy v správe VUC Trnava bude možné na čas 
nevyhnutne potrebný v súlade s platnými dopravnými predpismi vozidlo zastaviť (napr.vyložiť 
tovar, nákup, vyzdvihnúť osobu..) a až následne zaparkovať vozidlo na miesta, kde je povolené.    
 
Dopravné značenie bude kontrolované s policajnou hliadkou. 
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