Centrální evidence uzavírek
Přihlášený uživatel: Hynek Schimmer Ing., Magistrát města Jihlavy

Detail omezení - č.j. SZ-MMJ/OD/7879/2018, vydal: Magistrát města Jihlavy
Základní údaje
Číslo jednací: SZ-MMJ/OD/7879/2018

Stav: Rozpracováno

Platnost rozhodnutí
Platnost od - do: 23.04.2018 - 15.08.2018

Vydáno dne: 18.04.2018

Osoba odpovědná za organizování, průběh a zabezpečení akce dle § 39, 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb.
Jméno: šerý Milan
Telefon: 728628231
Email:
Organizace: Dopravní značení MŠ, s.r.o.
Popis omezení
Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy povoluje uzavírku úseku silnice III/4062 ve statutárním městě Jihlava a nařizuje objížď ku pro veškerá
vozidla z důvodu rekonstrukce povrchu silnice včetně podkladních vrstev takto:
Termín uzavírky: ETAPA Ia: silnice III/4062 ul. W olkerova od 23. 4. 2018. do 15. 8. 2018
ETAPA I: silnice III/4062 ul. W olkerova + Telečská od 1. 6. 2018. do 15. 8. 2018
Uzavřený úsek silnice: ETAPA Ia: v úseku silnice III/4062 ul. W olkerova
ETAPA I: v úseku silnice III/4062 ul. W olkerova + Telečská
Délka uzavírky: ETAPA Ia - 0,150 km
ETAPA I – 0,508 km
Obousměrná objížď ková trasa pro veškerý provoz bude vedena takto:
z okružní křiž. MK ul. Svatopluka Čecha a MK ul. Telečská: po MK ul. Svatopluka Čecha na křiž. s MK Seifertova - VLEVO po ul. Seifertova,
ROVNĚ přes křížení s ul. Ke Skalce, Bratří Čapků, ul. U Hřbitova na novou propojku, která bude vybudována mezi ul. U Hřbitova na ul.
Telečskou zpět na ul. Telečská a zpět. Délka objízdné trasy 0,735 km.
Náhradní parkoviště pro vozidla dotčené uzavírkou: bude vybudováno na zpřístupněné ploše nad Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, která
bude nově přístupná z ul. Bratří Čapků novým vjezdem a výjezdem.
Městská hromadná doprava bude uzavírkou dotčena:
MHD AUTOBUS v obou směrech bude objíždět uzavřený úsek silnice po objízdné trase pro veškerý provoz. Zastávka MHD z ul. Telečké bude
přemístěna do vhodného místa na ul. Seifertovu.
Oznámení o změně umístění zastávky provede DPMJ vylepením na označníku zrušené zastávky.
Veřejná linková doprava (VLOD) bude uzavírkou dotčena:
Po silnici III/4062 ve výše uvedeném úseku dle dopravnímu úřadu dostupných informací v současné době provozuje veřejnou osobní linkovou
dopravu vnitrostátní (dále VLOD) tento dopravce:
ICOM transport a.s., Jiráskova 78, 587 32 Jihlava, tel. 565437316, w w w .icomtransport.cz, info@icomtransport.cz
Dopravní obsluha zastávky „Jihlava,,Telečská“ bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna na stávající zastávku „Jihlava,,Žižkova“ pro spoje
níže uvedené linky:
350550 Počátky-Třešť-Jihlava
Dopravní úřad požaduje, aby zhotovitel díla vhodným a místně obvyklým způsobem zajistil informování cestující veřejnosti o výše uvedených
dočasných změnách.
Veškeré dopravní značení bude provedeno dle schválených situačních nákresů, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí zasílaného žadateli.
Interní poznámka

Etapy
Etapa ETAPA Ia ul. Wolkerova, 23.04.2018 00:00-15.08.2018 23:59
Základní údaje a lokalizace
Typ etapy: Uzavírka úplná
Podtyp: Oprava povrchu vozovky
Místopisně: ETAPA Ia ul. W olkerova
Platnost
Platnost od - do: 23.04.2018 00:00 - 15.08.2018 23:59
Skutečnost od - do: Infomace o etapě
Rozsah: Uzavřeno
Průjezdnost: celkové omezení průjezdu
Doplňující údaje k lokalizaci etapy
Vygenerovaný popis místa události
silnice III/4062 (ulice W olkerova), Jihlava, okr. Jihlava

Etapa ETAPA I ul. Wolkerova a Telečská, 01.06.2018 00:00-15.08.2018 23:59
Základní údaje a lokalizace
Typ etapy: Uzavírka úplná
Podtyp: Oprava povrchu vozovky
Místopisně: ETAPA I ul. W olkerova a Telečská
Platnost
Platnost od - do: 01.06.2018 00:00 - 15.08.2018 23:59
Skutečnost od - do: Infomace o etapě
Rozsah: Uzavřeno
Průjezdnost: celkové omezení průjezdu
Doplňující údaje k lokalizaci etapy
Vygenerovaný popis místa události
silnice III/4062 (ulice W olkerova) - ulice Telečská, Jihlava, okr. Jihlava, přes: (ulice Telečská)

Objížďky

Objížďka bez rozlišení
Základní údaje
Typ objížďky: bez rozlišení
Označení:

Přiřazené etapy
Etapa ETAPA Ia ul. W olkerova, 23.04.2018 00:00-15.08.2018 23:59
Etapa ETAPA I ul. W olkerova a Telečská, 01.06.2018 00:00-15.08.2018 23:59

Výsledný popis objížď ky odesílaný na NDIC a Dopravní portál
místní komunikace - silnice III/4062 (ulice Telečská), Jihlava, okr. Jihlava, přes: ulice Seifertova, ulice U Hřbitova

Doplňující informace
Doplňující informace
Vytvořil: Schimmer Hynek (Magistrát města Jihlavy), Tel: +4205655935111
Změnil: Schimmer Hynek (Magistrát města Jihlavy), Tel: +4205655935111
Datum odeslání:
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