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Oprava brněnského mostu žádá opatření

Automobilová doprava: 
o� ciální objízdná trasa pro vnitro- 
městskou dopravu povede ulice-
mi Okružní, Havlíčkovou, Fritzo-
vou, Jiráskovou, Dvořákovou a 
Hradební. V Okružní ulici bude 
v maximální možné míře prefe-
rována veřejná doprava, tzn. jak 
linkové regionální autobusy, tak 
linky MHD. Vzniknou zde pruhy 
vyhrazené pouze pro vozidla hro-
madné přepravy osob. Tyto pruhy 
budou současně sloužit i pro snad-
ný průjezd vozidel integrovaného 

záchranného systému,
pro snazší průjezdnost v ulici  
Okružní budou upraveny parko-
vací a jízdní pruhy a zrušeny či 
zmenšeny ostrůvky, 
pokud si to situace vyžádá, počí- 
tá se na kruhových křižovatkách 
Okružní – Havlíčkova a Havlíč-
kova – Pražská s instalací přenos-
ných semaforů pro řízení dopravy 
zejména ve špičkách,
na většině jihlavských křižovatek  
řízených semafory dojde k úpravě 
nastavení signálních plánů.

Úpravy na dalších komunikacích:
úprava vodorovného dopravního  
značení v ulici Hradební v úseku 
mezi křižovatkami Hradební – 
Žižkova a Hradební – Znojemská 
tak, aby byl preferován směr Hra-
dební - Znojemská,
změna přednosti jízdy na křižovat- 
ce ulic Brtnická a Znojemská,
na komunikaci II/405, na příjez- 
du do Jihlavy ve směru od Brt-
nice, bude v místě křižovatky s 
účelovou komunikací, spojující 
ulice Kosovská a Brtnická, snížena 

rychlost na 70 km/h, a vyznačena 
tzv. optická brzda,
v ulici Dlouhá stezka bude po  
dobu uzavírky vyznačený zákaz 
zastavení, v její dolní části, kde 
chybí chodník, bude vyznačen 
koridor pro chodce, pro snížení 
rychlosti zde budou dva příčné 
zpomalovací prahy. Na křižovatce 
s ul. Kosovskou bude doplněno 
dopravní zrcadlo. Současně bude v 
této křižovatce doplněno vodorov-
né dopravní značení pro usměrně-
ní provozu,
komunikace v ulici Na Kopci mezi  
bytovými domy 11 a 12 bude zprů-
jezdněna. Obyvatelé této ulice se tak 
budou moci vyhnout ulici Okružní, 
na ulici Havlíčkova budou v pro- 
storu zastávek MHD „Chlumova“ 
pomocí mobilních betonových 
prvků provedena opatření ke zvý-
šení bezpečnosti chodců. Bude zde 
dočasně vyznačen nový přechod 
pro chodce v bezprostřední blízkos-
ti těchto zastávek. Na tato opatření 
naváže vyhrazený jízdní pruh pro 
vozidla hromadné dopravy osob,
na ulici Tolstého vznikne dočasná  
zastávka MHD naproti stávající 
zastávce „Dům Kultury“, kterou 
budou využívat trolejbusy linky B. 
Tato zastávka má za cíl zkrátit pěší 
dostupnost centra pro cestující 
linky B, kteří nebudou chtít využít 
přestupů na linky C a F.

Pěší a cyklistická 
doprava

Pro pěší a cyklistickou dopravu  
bude určen Starý Brněnský most a 
cestní síť lesoparku Heulos. 

Veškeré informace souvisejí-
cís objízdnými trasami uzavře-
ného Brněnského mostu bude 

radnice zveřejňovat a průběžně 
aktualizovat na webu 

www.jihlava.cz 

Tranzitní a nákladní 
doprava: 

tranzitní a vnější cílová dopra- 
va (tj. taková doprava, která má v 
Jihlavě cíl, anebo počátek cesty) 
povede z Jihlavy směr I/38, dále 
na dálnici D1 s variantním sjez-
dem exit 119 směr Velký Beranov, 
nebo exit 134 směr Měřín, a dále 
zpět do Jihlavy po II/602. Trasy 
budou značeny podle aktuálního 
stavu modernizace dálnice D1. 
Ke změnám na této o� ciální trase 
by mělo dojít na přelomu června 
a července. Objízdné trasy budou 
důkladně vyznačeny.
Pro vozidla s konstrukční rychlos- 
tí menší než 80 km/h (tj. taková 
vozidla, která nesmějí na dálnici), 
popř. pro případ mimořádných 
událostí na dálnici D1 bude vyzna-
čena tzv. velká objízdná trasa z 
Velkého Beranova přes Žďár na 
Sázavou, Ždírec nad Doubravou a 
Havlíčkův Brod, odkud povede po 
silnici I/38 zpět do Jihlavy. -tz-

MHD - LINKA C

MHD - LINKA BX a B


