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MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Aktuální informace najdete na www.velkemezirici.cz, 
v sekci Praktické informace > Dopravní web

Uzavírka: silnice II/602, za křižovatkou se sjezdem-nájezdem dálnice D1 
Velké Meziříčí-východ až na začátek obce Jabloňov

Objížďka: křižovatka II/602 a II/390 (Křeptov) – Osová Bítýška – Ořechov 
– Křižanov – Martinice – Velké Meziříčí

Termín: 1. 4. 2015 - 31. 8. 2015   

Investor: Kraj Vysočina

Stavba 
okružní 
křižovatky:

silnice II/602 a III/3719, příjezd od Dolních Radslavic a dálnice 
(pásu  směru Praha), úsek silnice  u čerpací stanice Slovnaft,  
ke křižovatce do průmyslové zóny a křižovatce 
se sjezdem-nájezdem dálnice (pás směr Brno)

Omezení: přechodným dopravním značením a zařízením (střídavé 
semafory) za provozu, bez jakéhokoliv omezení druhu, 
rozměru, či hmotnosti vozidelDŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Městská policie........................................................................... 566 781 156

Městský úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství........... 566 781 060

EUROVIA CS, a.s. (dodavatel stavby), 
Bc. Tomáš Sedlák, Dis. - hlavní stavbyvedoucí.......................... 602 764 526

Vážení obyvatelé a návštěvníci Velkého Meziříčí,

uzavírka silnice z Velkého Meziříčí do Jabloňova, doprovázená výstav-
bou nového kruhového objezdu na křižovatce do Dolních Radslavic, je 
dalším z velkých zásahů do dopravního provozu v našem městě. 

Úplná uzavírka je zde zejména proto, že kromě celkové opravy (prak-
ticky přestavby) silnice zde budou stavitelé ještě měnit most, což zna-
mená, že silnice bude několik měsíců přerušena. 

Nový kruhový objezd pak vítáme, kromě usnadnění dopravní situace 
je totiž důležitou součástí budoucího velkého obchvatu našeho města. 

Ten, kdo často nepotřebuje využít silnici č. 602 do Velké Bíteše ten-
tokrát toto závažné omezení příliš nepocítí. Naopak, obyvatelé Jablo-
ňova či zaměstnanci podniků v průmyslové zóně Jidášky budou mít 
situaci velmi ztíženou. 

Ačkoliv město není investorem této akce (tím je Kraj Vysočina), přesto 
se jménem města za problémy omlouvám. 

Zároveň jsem kontaktoval odpovědné pracovníky českých rádií, kteří 
se zabývají dopravním zpravodajstvím, aby nenabádali řidiče objíždět 
komplikace na dálnici D1 přes naše město. 

Loni při velké uzavírce Karlova se nám podařilo vzájemnou ohledupl-
ností a znalostí místních poměrů potíže překonávat. Věřím, že tomu 
tak bude i nyní. 

Vážení obyvatelé a návštěvníci Velkého Meziříčí, děkuji Vám 
za trpělivost a přeji Vám šťastnou cestu. 

Radovan Necid
starosta Velkého Meziříčí
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