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Odpověď na žádost o vyjádření
Krajský úřad Kraje Vysočina obdržel dne 12. července 2021 prostřednictvím datové schránky
Vaši žádost o vyjádření k přechodné úpravě provozu a uzavírce na silnici III/3793 Březské.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní
obslužnosti sděluje k akci „III/3793 BŘEZSKÉ – most ev. č. 3793-2“ následující:
Vyjádření oddělení dopravní obslužnosti je pouze k linkám a spojům zajištujícím závazek
veřejné služby.
V předmětném úseku v současné době provozuje veřejnou osobní linkovou dopravu vnitrostátní
(dále jen VLOD) dopravce:
BDS-BUS, s.r.o. (linka 840503)
ZDAR, a.s. (linka 840213)
Termíny uzavírky:
Od 26.7.2021
Do 30.10.2021
Návrh řešení:
Linka 840213 zastávka „Březské“ dočasně přemístěna na zastávku „Březské,,rozc.1.0.“
•
Spoj 8,10,15,21 (-2 km)
Objízdná trasa: Křoví – III/3792 Vlkov, III/3791, II/390 Osová Bítýška (platí oboustranně)
•

Spoj 4 (škola),6 (prázdniny),19 (+2 km)
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Objízdná trasa Křoví – III/3792 Vlkov, III/3791, II/390 Březí, zpět po II/390 Osová Bítýška (platí
oboustranně)

Linka 840503
•
spoje 2, 10,11
Objízdná trasa - Březí, MK Březské, točna v křižovatce před mostem, zpět MK Březí, II/390
Vlkov, III/3791, III/3792 Vlkov železniční stanice, dále ve stávající trase (platí obousměrně).
•
Spoje 1, 4, 12 zastávka „Březské“ dočasně přemístěna na zastávku „Březské,,rozc.1.0.“
Objízdná trasa Křoví – III/3792 Vlkov, III/3791, II/390 Březí, zpět po II/390 Osová Bítýška (platí
oboustranně)
Požadujeme, aby byl v křižovatce zajištěn dostatečně velký a bezpečný prostor pro otáčení
autobusu.
Řešení objízdných tras a obsluhy obcí v rámci školního roku bude řešeno dle aktuální situace v
týdnu od 23.8.2021.
Dočasné přemístění zastávek:
Zastávka „Březské“ bude dočasně přemístěna, pro spoje zajišťující obsluhu obce Březské, do
křižovatky před uzavřený
Zastávka „Březské“ bude dočasně přemístěna, pro spoje nezajišťující obsluhu obce Březské, na
zastávku „Březské,,rozc.1.0“
Zastávka „Březské,,rozc.1.0“ pro směr Vlkov zůstane na stávajícím místě, pro směr od Vlkova
bude dočasně přemístěna na vjezd na lesní cestu viz obrázek

Z obce Březské na křižovatku k zastávce „Březské,rozc.1.0.“ je vzdálenost 1 km.
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Žádáme, aby byla v dostatečném prostoru před zastávkami „Březské,,rozc.1.0“ snížena rychlost
a dostatečné upozornění, že zde vystupují a nastupují cestující.
Zhotovitel je povinen označit prostor pro dočasně přemístěné zastávky dle platných předpisů a
norem na dopravní značení.
Žadatel o povolení uzavírky a nařízení objížďky je povinen předložit před zahájením stavební
akce žádost o souhlas s dočasným přemístěním zastávek u příslušného dopravního úřadu.
(Kontaktní osoba Mgr. Marcela Krpálková, tel. 564 602 254, email: Krpalkova.M@krvysocina.cz.)
(Kontaktní osoba Ing. Jozef Hrnčiar, tel. 564 602 241, email: hrnciar.j@kr-vysocina.cz. )
(Kontaktní osoba Renáta Křečková, tel. 564 602 238, email: Kreckova.R@kr-vysocina.cz)
V případě jakýchkoliv změn nás informujte nejpozději 5 pracovních dnů před požadovanou
změnou z důvodu zajištění dopravní obslužnosti.

S pozdravem

Ing. Hana Strnadová
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
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