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1. ÚVOD K DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉMU OPATŘENÍ
Dopravně inženýrské opatření (dále DIO) - Most Březina ev.č. 129-003, silnice II/129,bylo zpracováno
na základě objednávky ROBSTAV stavby k.s.

2. POPIS DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉHO OPATŘENÍ
Lokalita: - most Březina ev. č. 129-003, silnice II/129
Popis uzavírky: Úplná uzavírka silnice II/129, stan. km 13,955 - 14,434
Vedení objízdné trasy do 12t: Objízdná trasa je vedena z Pacova po silnici II/128 a dále po silnici III/12913
přes V. Chyšku a Útěchovice pod Stražištěm do Vyklantic na křižovatku silnic III/128/13 x III/1281, odtud dále po
silnici III/1281 do Buřenic na křižovatku silnic III/1281 x III/12916 a po ní dále do Hořepníku, kde se napojí na
stávající trasu. V opačném směru je objízdná trasa totožná + je objízdná trasa značena již z obce Křelovice
ze silnice II/129 ve směru od Humpolce a z rozc. Jiřičky ze silnice III/13032 ve směru od Senožat, motoristé jsou
vedeni po silnici II/112 do Košetic na křižovatku silnic II/112 x III/12920a, odtud dále z křižovatky silnic III/12920a
x III/1281 do obce Buřenice, kde se napojí na objízdnou trasu vedoucí od Hořepníku.
Vedení objízdné trasy nad 12t: Tranzitní doprava nad 12t bude odkloněna ze směru od Tábora a Pacova na
silnici I/19 a vedena přes Kámen a Čížkov do Pelhřimova na křižovatku silnic I/19 x II/112, odtud dále po silnici
II/112 přes Č. Řečici do obce Křelovice, kde se napojí na stávající trasu. V opačném směru je objízdná trasa
totožná. Při uzavírce mostu ev.č.128-010 bude objízdná trasa pro automobily nad 12t vedena z Pacova po
silnici II/129 přes Cetoraz na silnici I/19.
Silnice III/12917 v úseku Hořepník - Čížkov a silnice III/12916 v úseku Hořepník - Buřenice budou uzavřeny
pro tranzitní dopravu nad 12t.
Silnice III/12914 a místní komunikace v obci Přáslavice budou uzavřeny pro tranzitní dopravu na 3,5t.
Dále pak silnice III/12915 a místní komunikace v obci Lesná, Velká Chyška a Samšín budou uzavřeny pro
tranzitní dopravu na 3,5t obousměrně v úseku Samšín - V. Chyška - Lesná - Březina.
Vedení objízdné trasy pro autobusy veřejné linkové osobní dopravy: Autobusová doprava bude vedena po
neznačené objízdné trase Březina - Lesná - V. Chyška - Samšín. Do uvedeného úseku nebude umožněn vjezdu
pro tranzitní dopravu nad 3,5t.
Po dobu uzavírky bude dočasně přemístěna BUS zastávka Samšín, Přáslavice, rozc. 1.5 na zastávku Samšín.
Stávající dopravní značení: Budou zneplatněny značky směrující řidiče do uzavřeného úseku a značky omezující
průjezd po komunikaci v Přáslavicích B 13 + E 13 (2t, Mimo vozidel ZD Velká Chyška).

3. GRAFICKÁ ČÁST DIO
Značky jsou zakresleny symbolem tvaru dopravní značky, skutečným označením (dle vyhlášky
č. 294/2015 Sb., Ministerstva dopravy), např. A 12, P 2. Symbol značky je nasměrován podélně ve
směru jízdy a to i v případě, že z nedostatku místa není nakreslen přímo na místě instalace. Vztah
k místu instalace je v tomto případě vyjádřen odkazovou šipkou.

4. ZÁVĚR
Dopravně inženýrské opatření bylo zpracováno tak, aby dopravní značení bylo v souladu
s aktuálně platnými zákony, normami a technickými podmínkami s přihlédnutím k místní dopravní
situaci pro zajištění větší bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

