
CESTNÁ  SIEŤ 

Cestná sieť v obvode PPÚ : 

 

1) Regionálne cesty -  II. trieda :    CII-499,     CII-502; 

                             III. trieda :  CIII-1261,  CIII-1262; 

 

 

2) Návrh regionálnych ciest  -  II. trieda - severný obchvat mesta :  

• nCII-499a - od kruhového objazdu nad Čerencom po prípojku na hlavnú trasu C-499 

smerom na Prašník; 

• nCII-499b - od kruhového objazdu nad Čerencom smerom na Piešťany v susedstve 

katastra obce Krakovany, katastrálne územie Krakovany; 

• nCII-499c - od kruhového objazdu nad Čerencom smerom na Piešťany v susedstve 

katastra obce Krakovany, katastrálne územie Stráže. 

 

3) Miestne komunikácie : 

a) MK1         :                Družstevná ulica - pri Dolných Dielcoch, po farmu chovu sliepok; 

b) MK2         :     Priehradná ulica po koniec dopravného cvičiska; 

c) MK3         :      Rekreačná ulica - od odb. Miezga  po odb. rekreačné chaty Čerenec; 

d) MK4         :       Rekreačná ulica - od odb. rekreačné chaty po kataster Prašníka; 

e) MK5a       :                Hrabinská ulica - od začiatku lokality Kopec po pozemok M. Bartuláka; 

f) MK5b       :                Hrabinská ulica - od pozemku M. Bartuláka po vodojem nad Čerencom; 

g) MK6        :                Mikulášska ulica II. etapa - od domu M. Bartuláka po koniec lokality Kopec; 

h) MK7a       :               Vinohradnícka ulica - od prečerpávacej stanice odpadových vôd až po       

                                      most odbočka k p. Masarechovi/Vysoké Sady; 

 

ch) MK7b       :               Vinohradnícka ulica - kúsok cesty od mosta pri kaplnke sv. Rócha k Jurčovcom; 

i) MK7c        :               Vinohradnícka ulica - odbočka od mosta na Vysoké Sady; 

j) MK8          :              Vinohradnícka ulica - zadom - od mosta od kaplnky s. Rócha smerom   

                                      k Zbernému dvoru pri moste na Sietnu ulicu; 

 

k) MK9a        :             Vinohradnícka ulica - od mosta k Zbernému dvoru až po odbočku  

                                      na Baraní dvor; 

 

i) MK9b         :             Vinohradnícka ulica - odbočka až hore na Baraní dvor; 

 

 



4) Návrh miestnych komunikácií : 

a) nMK1         :                cesta nový cintorín – Priehradná ulica; 

b) nMK2         :                Ulica Šípkovec - nová cesta na pozemok Stopjaka V. pod obchvatom; 

c) nMK3         :      nová cesta - prepoj Vinohradnícka ulica a Mikulášska ulica (10m šírka); 

d) nMK4a       :                celá cesta Sadová ulica II.; 

e) nMK4b       :      nová cesta - prepoj Hrabinská ulica a Sadová ulica II. (parc. č. 357); 

 

5) Účelové komunikácie : 

a) UK1           :                cesta na letisko Krakovany z vrchnej hlavnej cesty; 

b) UK2           :                cesta na staré letisko k betónovej ploche - zanikne !!!!!!!!! 

c) UK3           :                cestička na Čerenci od objektu Slovenského vodohospodárskeho      

                                            podniku vpravo, smerom na Prašník; 

 

d) UK4           :      cestička od dopravného cvičiska smerom k objektu Slovenského    

                                            vodohospodárskeho podniku vpravo až po UK3; 

 

e) UK5a         :                 cesta na vodojem od kaplnky sv. Rócha – Vinohradnícka ulica; 

f) UK5b         :                  od vodojemu z UK5a až do vinohradov zozadu a pokračuje  

                                         až na Baraní dvor po parc. reg. „E“ č. 2261; 

 

g) UK6          :                  cesta z poľnej cesty Pv1 k hnojisku PD Vrbové z Družstevnej ulice; 

 

6) Poľné cesty : 

a) Pv1           :                cesta od PD Vrbové k objektu hnojiska na účelovej ceste UK6; 

b) Pv2           :                cesta do poľa z hl. cesty CII 502 smer na Šterusy - Kasovský kanál;   

c) PV3           :               cesta pod priehradou p. Miezga / zrušená; 

d) PV4           :               zaniknutá poľná cesta Mikulášska ulica od M. Bartuláka po lokalitu Kopec; 

e) Pv5           :                cesta za novým Zberným dvorom až po odbočku na Baraní dvor; 

f) Pv6           :                cesta od odbočky na Baraní dvor až po starú chmeľnicu a z pravej strany   

                                       potoka ďalej smerom k Malej peci; 

 

g) Pv7           :                cesta od Pv6 z ľavej strany potoka ďalej smerom k Malej peci; 

h) Pv8           :               cesta pod Malou pecou smerom k obci Šterusy; 

ch) Pv9a         :               cesta pri Vysokých Sadoch od odbočky k p. Masarechovi  

                                      až po „Babylon“ (vrch Tlstá hora) smerom k Prašníku; 

 

i) Pv9b         :               cesta od „Babylon“ (vrch Tlstá hora) k Malej a Veľkej peci; 



j) Pv9c         :               cesta od „Babylonu“ (vrch Tlstá hora) k Malej a Veľkej peci; 

 

k) Pv10         :               cesta pri Vysokých Sadoch odbočka od poľnej cesty Pv9a  k rod. domu p. 

Masarecha - predĺžená až za jeho dom z pravej strany; 

 

l) Pv11           :              cesta pri Vysokých Sadoch od poľnej cesty Pv10  k odbočke k chatám p. 

Podmelovej a k chatám p. Halamu a spol.; 

 

7) Navrhované poľné cesty : 

 

a) nPK-29        :              cesta od poľnej cesty Pv9a  smerom na „Babylon“ (vrch Tlstá hora)  - 

odbočka k chate p. Bosáka; 

 

  

JUDr. Štefan Kubík 

Predseda predstavenstva Združenia účastníkov PÚ v katastri Vrbové 


