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S jarem začínají i na okrese Žďár 
nad Sázavou opravy komunika-
cí, které si mnohdy vyžadují úplné 
uzavírky. Řidiči se tedy musí obrnit 
trpělivostí i obezřetností. 

Uzavírky povolil Krajský úřad Kra-
je Vysočina, odbor dopravy a silnič-
ního hospodářství. 

ŽN dnes informují o uzavírkách 
silnic přímo ve městě Žďár n. S. a   
okolí. Více na htt p://extranet.kr-
vysocina.cz/doprava.

V Hamrech opravují most
Do 13. 8. 2017 platí úplná uza-

vírka silnice I/19 v obci Hamry 
nad Sázavou. 

Důvodem je oprava mostu ev. č. 
19-073 přes řeku Sázavu u Březi-
nova mlýna, který byl již ve velmi 
špatném stavu.

Opravu mostu nelze provádět 
po jednotlivých jízdních pruzích 
a okolí je tak stísněno, že ani nešlo 
využít provizorního přemostění na 
jiném místě. 

Objížďka pro vozidla do 3,5 t: 
Hamry n.S., Sázava,Přibyslav, Vep-
řová, Polnička, Žďár, Hamry.

Průjezd obcí je zakázán. Výjim-
ku mají občané s trvalým pobytem 
v Hamrech nad Sázavou a Žďáráci 
pracující v Hamrech nebo majitelé 
nemovitostí v zahrádkářské kolonii 
„Pod Křivákem“.

Ti mohou jezdit přes kamenný 

most po místní komunikaci od sil-
nice 1/19 (z Leskovic) k silnici 
III/01843 (u hasičské zbrojnice). 
Občané Hamrů se prokazují občan-
ským průkazem a ostatní povolen-
kou OÚ Hamry. Policejní kontro-
ly jsou zde velmi časté a již padají 
pokuty za porušení zákazu průjez-
du.

U Skleného staví obchvat 
Do 15. 7. 2017 platí úplná uza-

vírka silnice I/37 u obce Sklené 
nad Oslavou. Od dubna tu probí-
há stavba obchvatu a přeložky silni-
ce I/37.

Objížďka vede přes Ostrov n. Osl., 
Bohdalec, Radešín, Bobrová, Mora-
vec, Křižanov.

Opravují kanalizaci u Penny
Do 31. 5. 2017 úplná uzavírka 

MK v ulici Strojírenská, Žďár n. S., 
v prostoru před PENNY marke-
tem. V úseku zastávek MHD a mos-
tu přes řeku Sázavu probíhá rekon-
strukce kanalizace.

V době Žďárské pouti (9. - 14. 
5.) bude provoz umožněn.

Objížďka vede obousměrně ulice-
mi Strojírenská, Nádražní, Chelčic-
kého, po silnicích II/353 ul. Jihlav-
ská, I/37 ul. Brněnská, Horní, nám. 
Republiky, po silnici I/19 ul. Žižko-
va a Brodská a ulicemi Revoluční a 
Kopečná. -lko-

Uzavírky silnic na Žďársku 
komplikují dopravu

Řidiče ve Žďáře čeká kvůli tradič-
ní Žďárské pouti  omezení dopravy 
a komplikace s parkováním. To od 
út 9. do po 15. května.

Úplná uzavírka: ul. Libušínská od 
křiž. s ul. Dolní a Jungmannové (u For-
da) po mostek přes tok Staviště (u č. 
or. 46), ul. Sázavská od křiž. s ul. Libu-

šínská směrem k mostu přes řeku Sáza-
vu, sportovní haly, ul. Jungmannova v 
úseku od I/37 k zimnímu stadionu.

Platí i zákaz vjezdu nákladních vozi-
del do ulice Šípková.

Budou uzavřena parkoviště u Sport–
Baru a vedle nové komunikace na Kla-
far na ulici Libušínská. 

Řidiči využívající parkoviště u Sport-

Baru musí v úterý 9. 5. vyklidit prostor 
do ranních 7.30 hodin.

Náhradní parkování
Parkoviště centrální a u Domu kul-

tury. Lze parkovat i na komunikaci z 
Libušína na Klafar (nový most), která 
bude sice o pouti neprůjezdná, ale pro 

Pouť s týdenním dopravním omezením
chodce průchozí zůstane.

Odkloní MHD
V pouťovém týdnu bude odkloně-

na MHD z ulice Libušínské na ulici 
Dolní. 

Od večerních 20.15 hodin v po 8. 
5. až do po 15. 5. (včetně) bude zru-
šena zastávka MHD Libušínská. Jako 
náhradní zastávku pro linky č. 4A, 4B a 
4C za zrušenou zastávku MHD Libu-
šínská bude možno  využít zastávky 
Wonkova nebo Žižkova, pro spoje č. 1, 
7, 9, 11 a 21, 25, 29 linky č. 5 lze využít 
zastávku MHD Havlíčkovo náměstí, 
zní pokyny z odboru KS. -lko-


