Centrální evidence uzavírek
Přihlášený uživatel: Hynek Schimmer Ing., Magistrát města Jihlavy

Detail omezení - č.j. SZ-MMJ/OD/7420/2021, vydal: Magistrát města Jihlavy
Základní údaje
Číslo jednací: SZ-MMJ/OD/7420/2021

Stav: Neodeslané změny

Platnost rozhodnutí
Platnost od - do: 22.03.2021 - 31.10.2021

Vydáno dne: 16.03.2021

Osoba odpovědná za organizování, průběh a zabezpečení akce dle § 39, 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb.
Jméno: Otruba Miroslav
Telefon: 606087797
Email:
Organizace: Mitrenga - stavby, spol. s r.o.
Popis omezení
Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy povoluje uzavírku úseku silnice II/602 v km 88,000 - 88,400 staničení a nařizuje objížď ku pro veškerá
vozidla z důvodu opravy mostního objektu ev.č. 602-044 Dvorce takto:
Termín uzavírky: od 22. 3. 2021. do 31. 10. 2021
Uzavřený úsek silnice: v úseku silnice II/602 v km 88,000 - 88,400 staničení
Délka uzavírky: cca 0,400 km
Obousměrná objížď ková trasa – odklon dopravy pro veškerý provoz nad 7,5 t bude veden takto:
z Jihlavy: po sil. I/38 Havlíčkův Brod – VLEVO po sil. I/34 Humpolec, Pelhřimov a zpět. Délka objízdné trasy 60 km.
Obousměrná objížď ková trasa pro veškerý provoz do 7,5 t bude vedena takto:
ze sil. II/602 z okružní křižovatky se sil. II/406: zpět po sil. II/602 směr Jihlava – VLEVO na obchvat města, sil. I/38 – VPRAVO sjezd Staré
Hory, dále po sil. II/523 Bílý Kámen – VLEVO po sil. II/131 Šimanov, Zbilidy, Opatov zpět na sil. II/602 a zpět. Délka objízdné trasy 36 km.
Obousměrná objížď ková trasa pro veškerý provoz do 7,5 t, BUS (VLOD) a vozidla nižší 3,3 m bude vedena takto:
ze sil. II/602 z okružní křižovatky se sil. II/406: zpět po sil. II/602 směr Jihlava – VLEVO na sil. III/01945, dále po této sil. obec Rantířov,
Vyskytná nad Jihlavou, Ježená zpět na sil. II/602 a zpět. Délka objízdné trasy 15 km.
Veřejná linková doprava (VLOD) bude uzavírkou dotčena:
Po silnici II/602 ve výše uvedeném úseku dle dopravnímu úřadu dostupných informací v současné době provozuje veřejnou osobní linkovou
dopravu vnitrostátní (dále VLOD) tento dopravce:
ICOM transport a.s., Jiráskova 78, 587 32 Jihlava, tel. 565437316, w w w .icomtransport.cz, info@icomtransport.cz
Tourbus, a.s. (720010)
Dopravní úřad KÚKV projednal vedení tras VLOD takto:
Vzhledem k uzavírce sil. III/01944, kanalizace ČOV Cejle 1. etapa A1, která bude probíhat v termínu 15. 3. 2021 – 15. 5. 2021 není možné po
dobu této uzavírky sil. III/01944 použít objízdnou trasu ve směru od Jihlavy: po sil. II/602 – II/406 - Kostelec – III/0395 – Cejle – III/01944 –
Dvorce – III/01944 – zpět na II/602. Náhradní objízdná trasa po dobu uzavírky v Cejli je navržena ve směru od Jihlavy z II/602 – III/01945 –
Rantířov – Vyskytná nad Jihlavou – Ježená – zpět na II/602 - dále v původní trase. V opačném směru stejnou trasou v opačném řazení.
Použitím této objízdné trasy však dojde k znemožnění obsluhy zastávek „Dvorce,rozc.“, „Hubenov, Nový Hubenov“, „Hubenov, Starý
Hubenov“, „Hubenov, Starý Hubenov obec“.
Zajištění dopravní obslužnosti prostřednictvím VLOD není možné z důvodu chybějícího prostoru pro otočení autobusu ve Dvorcích.
Po ukončení uzavírky sil. III/01944, kanalizace ČOV Cejle 1. etapa A1, navrhl dopravní úřad znovu přejít na objízdnou trasu ve směru od
Jihlavy: II/602 – II/406 - Kostelec – III/0395 – Cejle – III/01944 – Dvorce – III/01944 – zpět na II/602, a tím zajistit potřebnou dopravní
obslužnost výše uvedených obcí.
Na objízdné trase přes Dvorce a Cejle bude omezena doprava vozidel nad 7,5 tuny mimo BUS.
Detailní řešení objízdných tras jednotlivých spojů po dobu souběhu uzavírek:
Spoje linek
760451/1,
760650/2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
760681/7, 8, 10, 13,
budou vedeny v trase ve směru od Jihlavy: II/602 – II/406 - Kostelec – III/0395 – Cejle – otočka bus – zpět po III/0395 – do původní trasy. V
opačném směru stejnou trasou v opačném řazení.
V místě otáčení autobusu nesmí stát žádná vozidla ani předměty, které by tomuto úkonu bránily.
Spoje linek
350050/31, 34
350120/15
350160 – všechny spoje této linky
350560/1
720010/3, 28
760440 – všechny spoje této linky
760640/1, 2, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20
budou vedeny v trase ve směru od Jihlavy: II/602 – III/01945 – Rantířov – Vyskytná nad Jihlavou – Ježená – zpět na II/602 - dále v původní
trase. V opačném směru stejnou trasou v opačném řazení.
Uzavírka si vyžádá dočasné přemístění zastávek (po dobu souběhu výše uvedených uzavírek)
Zastávky „Dvorce“ , „Dvorce, osada Zastávka“, „Dvorce,rozc.“ budou po dobu uzavírky dočasně přemístěny na zastávku „Cejle“.
Zastávky „Hubenov, Nový Hubenov“, „Hubenov, Starý Hubenov“, „Hubenov, Starý Hubenov obec“ budou dočasně přemístěny na zastávku
„Dušejov,rozc.“
Zastávky „Jihlava,Hosov“ a „Jihlava, Hosov,háj.“ budou po dobu uzavírky dočasně bez obsluhy spoji linek 350120, 350160, 760440, 760640.
Dopravní úřad požaduje, aby zhotovitel díla vhodným a místně obvyklým způsobem zajistil informování cestující veřejnosti o výše uvedených
dočasných změnách.
Veškeré dopravní značení bude provedeno dle schválených situačních nákresů, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí zasílaného žadateli.
Interní poznámka

Etapy
Etapa Mostní objekt Dvorce, 22.03.2021 00:00-31.10.2021 23:59
Základní údaje a lokalizace
Typ etapy: Uzavírka úplná
Podtyp: Práce na silnici
Místopisně: Mostní objekt Dvorce
Platnost
Platnost od - do: 22.03.2021 00:00 - 31.10.2021 23:59
Skutečnost od - do: Infomace o etapě
Rozsah: Most uzavřen

Průjezdnost: celkové omezení průjezdu
Doplňující údaje k lokalizaci etapy
Vygenerovaný popis místa události
silnice II/602, v katastru obce Dvorce - v katastru obce Jihlava, okr. Jihlava

Objížďky
Objížďka pro vozidla nad X tun, nad 7,5t - odklonová trasa dopravy
Základní údaje
Typ objížďky: pro vozidla nad X tun
Označení: nad 7,5t - odklonová trasa dopravy

Přiřazené etapy
Etapa Mostní objekt Dvorce, 22.03.2021 00:00-31.10.2021 23:59

Výsledný popis objížď ky odesílaný na NDIC a Dopravní portál
silnice II/602, Jihlava, okr. Jihlava - místní komunikace, Pelhřimov, okr. Pelhřimov, přes: silnice I/38 (Zvonějov), Havlíčkův Brod, silnice I/34 (ulice
Humpolecká), místní komunikace (Michalovice)

Objížďka pro vozidla do 7,5 t
Základní údaje
Typ objížďky: pro vozidla do 7,5 t
Označení:

Přiřazené etapy
Etapa Mostní objekt Dvorce, 22.03.2021 00:00-31.10.2021 23:59

Výsledný popis objížď ky odesílaný na NDIC a Dopravní portál
silnice II/602, v katastru obce Jihlava - v katastru obce Opatov, okr. Jihlava, přes: silnice I/38, silnice II/523 (Bílý Kámen), Větrný Jeníkov,
silnice II/131 (Šimanov), silnice II/523 (Větrný Jeníkov)

Objížďka pro autobusovou dopravu, osobní vozidla a vozidla do max. výšky 3,3 m
Základní údaje
Typ objížďky: pro autobusovou dopravu
Označení: osobní vozidla a vozidla do max. výšky 3,3 m

Přiřazené etapy
Etapa Mostní objekt Dvorce, 22.03.2021 00:00-31.10.2021 23:59

Výsledný popis objížď ky odesílaný na NDIC a Dopravní portál
silnice II/602, v katastru obce Jihlava - v katastru obce Dušejov, okr. Jihlava, přes: silnice III/01945 (ulice Rantířovská), K Rantířovu, Vyskytná
nad Jihlavou
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