Stavby ŘSD ČR, Správa Jihlava v roce 2018 na okrese Třebíč

1) I/38 a I/23 OK Kasárna :
Stručný popis stavby : realizace nové okružní křižovatky místo stávající křižovatky silnice I/38
a I/23.
Zhotovitel : je vysoutěžen
Termín realizace I. etapy : 3.4.-30.6.2018, realizace levé poloviny nové OK ve směru
z Jihlavy do Mor. Budějovic.
Termín realizace II. etapy : 1.7. -3.10.2018, realizace pravé poloviny nové OK ve směru
z Jihlavy do Mor. Budějovic.
Objízdné trasy : v obou etapách realizace OK dle PD bude doprava od Třebíče do Telče
přesměrována na Okříšky, Kněžice, Stonařov, Žatec a Telč. V opačném směru bude stejná
objízdná trasa . Místní doprava bude směřována z obcí Stará Říše a Předín po silnicích II/407,
I/38 a III/03832.

2) I/38 Želetava – hranice Kraje Vysočina :
Stručný popis stavby : oprava stávající silnice I/38 po polovinách, práce budou probíhat
současně na několika pracovních úsecích.
Zhotovitel : probíhá soutěž na zhotovitele stavby
Termín realizace : předpoklad v 2018 ( v závislosti na uzavření SoD) 04, 05 – 10/2018.
Část stavby bude realizována i v roce 2019.
Objízdné trasy : nebudou, veškerý silniční provoz bude vždy řízen kyvadlově přenosnou
semaforovou soupravou v druhé polovině silnice.

3) I/23 Třebíč, ul. Bráfova :
Stručný popis stavby : dokončení opravy části stávající silnice I/23 v průtahu městem Třebíč
za úplné uzavírky sil. I/23.
Zhotovitel : bude realizovat zhotovitel, který realizoval část stavby v roce 2017.
Termín realizace : předpoklad 07 – 10/2018 v závislosti na dokončení opravy kanalizace,
vodovodu a ostatních inženýrských sítí, který nejsou součástí stavby ŘSD ČR. Bude
upřesněno na jednání, které proběhne 6.2.2018 v Třebíči.
Objízdné trasy : budou stanoveny na základě žádosti a povolení pro zhotovitele, který bude
realizovat práce před zhotovitelem ŘSD ČR.

4) I/23 Třebíč, most ev..č 23-038 :
Stručný popis stavby: oprava stávajícího mostu přes řeku Jihlavu na ul. Sportovní v Třebíči.
Oprava bude probíhat po polovinách.
Zhotovitel : je vysoutěžen
Termín realizace : 3.4.-3.10.2018
Objízdné trasy : nebudou, oprava bude probíhat po polovinách, veškerý silniční provoz bude
vždy sveden obousměrně na druhou polovinu mostu.

5) I/23 Třebíč, most ev.č. 23-039
Stručný popis stavby : dokončení opravy pravé poloviny mostu ve směru z Třebíče do
Vladilsavy.
Zhotovitel : bude realizovat zhotovitel, který realizoval část stavby v roce 2017.
Termín realizace : 04 – 07/2018.
Objízdné trasy: nebudou, oprava bude probíhat na pravé polovině mostu, veškerý silniční
provoz bude sveden druhou polovinu mostu a kyvadlově řízen přenosnou semaforovou
soupravou.

6) I/23 Vladislav – Smrk :
Stručný popis stavby : oprava stávající silnice I/23 po polovinách v průtahu obcí Vladislav po
křižovatku sil. I/23 a sil. III/39015 ( směr Smrk). Práce budou probíhat současně na několika
pracovních úsecích.
Zhotovitel : probíhá soutěž na zhotovitele stavby
Termín realizace : předpoklad 4 měsíce od zahájení prací, tzn. v závislosti na uzavření SoD
04 – 07/2018, 05-08/2018.
Objízdné trasy : tranzitní doprava nad 12t bude vedena obousměrně po objízdné trase
z Třebíče do Velkého Meziříčí, následně po dálnici D1 do Rosic a nebo z Třebíče do
Velkého Meziříčí, následně po sil. II/602 přes Velkou Bíteš do Rosic. Ostatní doprava bude
vždy kyvadlově řízena přenosnou semaforovou soupravou v druhé polovině silnice. Při
provádění některých prací bude na nezbytně nutnou dobu dočasně uzavřena křižovatka I/23 a
III/39014 v obci Vladislav do obce Smrk. V tomto případě bude objízdná trasa do obce Smrk
vedena po si. I/23 a sil. III/39015.

