
UZAVÍRKA SOKOLOVSKÉ ULICE
ve dnech 23. 7.–30. 9. 2014

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

DOKONČENÍ KARLOVA
ve dnech 28. 7.–10. 8. 2014

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:
Městská policie
566 781 156
Městský úřad, odbor dopravy a silnič-
ního hospodářství
566 781 060

Technické služby VM s.r.o.
566 782 600
Sběrný dvůr
566 782 600
Skanska a.s. (dodavatel stavby), 

Ing. Stanislav Šťáva 
737 257 472

Vážení spoluobčané,

oprava silnice č. 602, kterou v našem městě po dlouhých letech provádí Kraj Vysoči-
na, se v těchto dnech dostává do druhé fáze. Nejprve došlo na Karlov, který je dosud 
úplně uzavřen pro tranzitní dopravu. Ukázalo se, že naše obavy nebyly plané - tato 
uzavírka přinesla pro nás, obyvatele Velkého Meziříčí, významné dopravní kompli-
kace. Ale naučili jsme se za těch několik týdnů s těmito komplikacemi žít a dnes už 
se umíme celkem přirozeně z jednoho konce města na druhý přepravit. Chci vám ale 
moc poděkovat za ukázněnost, s jakou tyto komplikace zvládáme. Přiznám se totiž, 
že jednou z mých nejhorších obav bylo, aby se v té uzavírce někomu nestala nějaká 
nehoda či zranění. Ještě jednou vám všem tedy za trpělivost a sebekázeň děkuji. 

V druhé etapě prací se bude opravovat ulice Sokolovská.  Zde nebude uzavírka tak 
dramatická, protože ji bude možné objet po ulici Poštovní a Bezděkově. Nepříjem-
ností však je, že ulice Poštovní bude zprovozněna pro oba směry a nebude zde tudíž 
možné parkovat. Věřím ale, že toto dočasné omezení pochopíte. 

Zároveň se vám všem omlouvám za nepříjemnosti, které oprava krajské silnice 
v našem městě přináší a přeji vám hezké letní dny. 

      Radovan Necid
      starosta Velkého Meziříčí
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Uzavírka silnice II/602 v ul. Sokolovská od světelné křižovatky se silnicí II/
360 K Novému nádraží a místní komunikací Nad Sv. Josefem po křižovatku 
s místní komunikací Moráňská, Poštovní a Nábřeží.
Frézování vozovky proběhne na 3 etapy ve dnech 23. 7. 2014 až 27. 7. 2014, vždy po úsecích 
mezi křižovatkami, a to od pošty až po okružní křižovatku u Kauflandu. V této době je třeba 
přednostně jezdit těmi úseky, kde nebudou probíhat práce. 
Od 28. 7. 2014 bude prováděna přestavba chodníků a parkovacích ploch, přeložky inže-
nýrských sítí a další práce. Do tohoto úseku bude po dobu stavby umožněn vjezd pouze rezi-
dentům a vozidlům IZS, rezidenti dostanou od stavbyvedoucího písemné povolení k vjezdu. 
Na ulici Poštovní bude po dobu uzavírky umožněn v úseku od křižovatky s uli-
cí Bezděkov po křižovatku s ulicí Sokolovská obousměrný provoz, v důsledku 
čehož zde bude zamezeno parkování! Průjezd osobních vozidel z ulice Novosady 
přes ulici Sokolovská na ulici Poštovní bude po většinu doby uzavírky umožněn, o úplném 
uzavření po dobu recyklace podkladu a pokládky asfaltové vrstvy budeme informovat (dle 
harmonogramu prací je předpoklad od 15. 9. 2014 do 28. 9. 2014). V této době bude ale 
provedena na základě požadavku složek IZS změna směru jízdy v jednosměrné komunikaci 
na ulici Bezděkov v úseku od židovského hřbitova po křižovatku s ulicí Poříčí, jezdit se bude 
ve směru na zimní stadion.
Osobní auta mohou využít také objížďku po ulici Nábřeží, která bude dočasně zprovozněna 
jako jednosměrka od pošty směrem k Penny Marketu.
Křižovatka II/602 Sokolovská, II/360 K Novému nádraží a ulicí Nad Sv. Josefem bude s ur-
čitým omezením rovněž průjezdná, s ohledem na dopravní omezení na průtahu městem 
bude po celou dobu vypnuto světelné signalizační zařízení. Výjezd ulicí Nad Kunšovcem 
nebude omezen.

23. 7. 2014–30. 9. 2014 

Bude zcela uzavřen úsek silnice II/602 od ulice K Buči až po křižovatku na Dol-
ní Radslavice. Bude probíhat recyklace podkladu a pokládka podkladní asfaltové vrstvy. 
Ve dnech 9. a 10. srpna (sobota a neděle) bude na silnici II/602 ul. Karlov v celém 
úseku od okružní křižovatky Kaufland až po křižovatku na Dolní Radslavice prováděna 
pokládka finální vozovky, z tohoto důvodu bude tento úsek komunikace uzavřen 
pro všechna vozidla. Příjezd na hřbitov bude možný po provizorně vybudované spojce 
mezi parkovištěm u hřbitova a místní komunikací kolem protihlukové stěny na ulici Nad 
Gymnáziem, v tuto dobu tam nikdo jiný ani jezdit nemůže, protože výjezd na silnici II/602 
naproti Lisovnám plastů bude zamezen pevnou překážkou. Následně od 11. 8. 2014 bude 
komunikace II/602 v celém tomto úseku otevřena pro běžný provoz a stavba bude v tomto 
úseku dokončována za provozu s omezením rychlosti na 30km/h a dalším přechodným 
dopravním značením.

Objízdné trasy po dálnici D1 a pro pomalá vozidla na Křižanov, Osovou Bítýšku a Ru-
du zůstávají v platnosti. Objízdná trasa na Třebíč bude vedena po ulicích Třebíčská 
a k Novému Nádraží, tuto trasu bude možné samozřejmě užívat i pro místní dopravu.

28. 7. 2014–10. 8. 2014 


