
CELOPLOŠNÉ ZAPRAVENÍ KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ 
 

Úplná uzávěra (zcela neprůjezdná hlavní komunikace) v úseku I. Etapy 

v části obce Dědina od domů č. p. 168 resp. 197  

 

po RD č. 29  
 

bude probíhat od čtvrtka 11.8.2022 od 12:00 do soboty 13.8.2022 do 08:00, 

kdy bude probíhat celoplošná pokládka asfaltu. V tomto termínu nesmí 

v daném úseku být zaparkovány žádné automobily (ani v krajnicích) a nebude 

zde povolen ani průjezd vozidel. Křižovatky od prodejny Jednoty resp. od 

Humen, družstva nebo staré hospody budou neprůjezdné. 
 

 

 

 

 

 

 



Úplná uzávěra (zcela neprůjezdná hlavní komunikace) v úseku II. Etapy 

v části obce Dědina od domu č. p. 281  
 

po RD č. 260 resp. 194 
 

bude probíhat od soboty 13.8.2022 od 6:00 hodin do pondělí 15.8.2022 do 

6:00. V tomto termínu nesmí v daném úseku být zaparkovány žádné 

automobily (ani v krajnicích) a nebude zde povolen ani průjezd vozidel. 

Všechny křižovatky navazující na citovaný úsek hlavní komunikace budou 

neprůjezdné. 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



Částečná uzávěra (úsek bude probíhat po polovinách komunikace na 

semafory) v úseku III. Etapy v části obce Brodek od domu č. 198  

 

po RD č. 290 resp. 275 

 

budou od 15.8.2022 od 6:00 osazeny semafory. Pokládka asfaltu proběhne ve 

středu 17.8.2022 od 6:00  do 24:00 po levé straně při výjezdu z Příbrami, tedy 

u domů č. 54, 179, 192, 193, 196, 211, 217, 218, 268, 245, 241, 242, 243, 244, 

264, 273 a 290. Z těchto domů nepůjde v tuto dobu vyjet. Křižovatky z ulic 

Ke hřišti, Ve vilách, Za Žůrkovi a Pod Halouzkovi budou neprůjezdné. 

Pokládka asfaltu na druhé polovině proběhne ve čtvrtek 18.8.2022 od 6:00 

do 24:00 po pravé straně při výjezdu z Příbrami, tedy u domů č. 198, 182, 

217, 142, 253, 278, 276 a 275. Z těchto domů nepůjde v tuto dobu vyjet. 

Křižovatky z ulic Nový svět, K zámečku, Na chudobincu a polní cesta Od 

vojáka budou neprůjezdné. V tomto termínu nesmí v daném úseku být 

zaparkovány žádné automobily (ani v krajnicích) a nebude zde povolen ani 

průjezd vozidel. 
 

Všechny termíny se mohou případně posunout ohledem na nepříznivé 

počasí – v případě trvalého deště může být o den posunuto. 
 


