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Město Tišnov 
nám. Míru 111 
666 19 Tišnov                                                                                                    V Boskovicích dne 23. 2. 2023 

Žádost o souhlas s vedením objízdné trasy 
 
V zastoupení zhotovitele stavby společnosti EUROVIA CS a.s., odštěpný závod oblast Morava, 
Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČO: 452 74 924, si Vás firma DoZBos s.r.o., Průmyslová 2641/12, 680 01 
Boskovice, IČO: 293 72 381, DIČ: CZ29372381 dovoluje tímto požádat o vyjádření k přechodné úpravě 
provozu, uzavírce a vedení objízdné trasy v rámci realizace stavby: 
 

„II/385x387 Úprava křižovatky“ 
 
Termín realizace: 13.3.2023 – 6.8.2023 
 
Jedná se o přestavbu nevyhovující křižovatky silnic II/385x387 na křižovatku stykovou včetně zřízení 
odbočovacího a připojovacího pruhu na silici II/385 včetně prací spojených s rekultivací stávající rampy 
křižovatky. 
Tento dočasný stavební objekt řeší dopravní opatření během stavby – stavba bude prováděna na silnici 
II/385 po polovinách vozovky s částečnou uzavírkou jednoho jízdního pruhu se zabezpečením 
veřejného provozu přechodným dopravním značením a světelnou signalizací. Realizace stavebních 
úprav na silnici II/387 si vyžádá po nezbytně nutnou dobu plnou uzavírku s převedením dopravy na 
objízdné trasy. Stavba bude realizována ve 3 etapách. 
Etapa I.: V této etapě bude veřejný provoz převeden na pravou polovinu silnice II/385 (ve směru Dolní 
Loučky – Předklášteří) tak, aby bylo možné realizovat stavbu levé poloviny vozovky včetně vybudování 
křižovatky a větší části silnice II/387 v nové poloze. V místě napojení nové větve silnice II/387 bude 
provoz na stávající rampě směr Štěpánovice – Dolní Loučky (II/387) omezen s možností zajetí vozidel 
do obce Předklášteří, otočením se a najetím do potřebného směru. Obousměrný provoz na rampě 
silnice II/387 Štěpánovice – Předklášteří bude stále možný. 
Etapa II.: Ve II. etapě stavby nebude provoz na silnici II/387 umožněn – dojde k úplné uzavírce této 
silnice s převedením dopravy na objízdné trasy tak, aby mohla být doprava převedena na nové 
uspořádání křižovatky – budou provedeny stavební práce nezbytné pro „přepojení“ (napojení v I. etapě 
vybudované silnice II/387 na stávající komunikaci ve směru na Štěpánovice a odpojení stávajícího 
napojení silnice II/387 na silnici II/385 ve směru na Předklášteří). Provoz ve směru Dolní Loučky – 
Předklášteří, a naopak bude umožněn. Objízdná trasa při uzavírce silnice II/387 je navržena (pro 
dopravu mezi obcemi Předklášteří – Nedvědice v obou směrech): Tišnov – Lomnice – Ochoz u Tišnova 
– Doubravník. V této etapě bude vyhověno požadavkům IDS na zachování průjezdnosti silnice II/387 
pro autobusovou dopravu 
Etapa III.: Ve III. etapě stavby bude veřejný provoz převeden na nově vybudovanou levou polovinu 
vozovky silnice II/385 tak, aby mohly být provedeny všechny potřebné stavební práce na pravé 
polovině této silnice. Provoz ve směru Štěpánovice – Předklášteří, a naopak bude umožněn. 
 
 
Zodpovědná osoba: 
Karel Bajer – stavbyvedoucí 
tel.: 602 751 784 
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Souhlasíme v rámci realizace stavby II/385x387 Úprava křižovatky. 
 

 

 

 

 

 

 
…………………………………………………………………………….. 
Datum, podpis a razítko                                 
Souhlasíme s uzavírkou a objízdnou trasou a návrhem dopravního značení. Toto vyjádření slouží jako podklad pro zahájení 
správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen jako "správní řád") ve věci předmětné 
uzavírky. Po zahájení správního řízení považujte prosím tento souhlas současně i za vyjádření našeho stanoviska ve smyslu 
§ 36 odst. 2 správního řádu. Současně se jako účastník správního řízení vzdáváme možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 
před jeho vydáním ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přílohy: 
      - situace dopravního značení                                                    
 
 
 

        Za kladné vyřízení žádosti děkuje a zdraví 
Bc. Michaela Grycová. DoZBos s.r.o. 

email: grycova@dozbos.cz, tel: 730 514 719 

mailto:grycova@dozbos.cz

