
   

stavba   I/34 Ždírec nad Doubravou – Benátky 

( od Ždírec n.D. parkoviště U Lázničků  →  za Benátky hranice kraje     3,15 km ) 

objednatel:   ŘSD ČR , správa Jihlava                                                                          

zhotovitel:    SKANSKA a.s., stavbyvedoucí   Jiří Matějka , jiri.matejka@skanska.cz ,  tel. 731 535 267 

předpokládané termíny realizace: 

21.6.2021 – 31.8.2021  úplná uzavírka I/34 

21.6.2021  zahájení prací, frézování I/34 

9.7.2021 – 16.7.2021 pokládka živičných vrstev Benátky  

(hranice kraje – Benátky – začátek Kohoutova od Benátek) 

větší až úplné omezení příjezdu k nemovitostem … bude včas 
upřesněno a ohlášeno dle průběhu prací 

 2.8.2021 – 6.8.2021 pokládka živičných vrstev Kohoutov    (Kohoutov - Ždírec) 

větší až úplné omezení příjezdu k nemovitosti … bude včas upřesněno 
a ohlášeno dle průběhu prací 

srpen – říjen 2021 po ukončení plné uzavírky I/34  budou dokončovací práce prováděny  

na pracovní místa / na semafory 

průběh prací: 

 I.  Ždírec – Kohoutov: dle zadávací dokumentace jsou v tomto úseku naplánovány hloubkové 
sanace, vč. podloží a odvodnění, proto zde bude pohyb ztížen a práce budou trvat do srpna. Bude zde 
častěji omezen úplný přístup a příjezd k nemovitostem ( směrem na Hlinsko jsou sanace vlevo od 
začátku obce Kohoutov po kapličku/ křížek ) – bude včas oznámeno. 

 II.  Benátky – hranice kraje směr Hlinsko: zde jsou naplánovány  pouze povrchové sanace  + 
práce v Benátkách ( obruby, uliční vpusti) = předpoklad rychlejšího dokončení 

Stavba bude vymezena ZÁKAZEM VJEZDU – MIMO VOZIDEL S POVOLENÍM STAVBY. Povolení bude 
vydáváno na SPZ vozidla, které pojede do stavby ke svému pozemku, případně jako dopravní 
obsluha. Nebude sloužit pro průjezd – k tomu jsou vyčleněny objízdné trasy. 

Povolení bude k vyzvednutí  a) na stavbě u pracovníků SKANSKA a.s. 

pan Jiří Matějka, 731 535 267, jiri.matejka@skanska.cz  

b) u paní Moravcové ( Kohoutov ) 

c) paní Coufalové ( Benátky ) 

Autobusové zastávky budou přesunuty na objízdné trasy ( Chlum + Benátky do Košinova  a  Kohoutov 
na zastávku Ždírec ŽS ). Dle výlukového jízdního řádu bude na stávajících zastávkách obsluhovat 
dopravce zajištěn stavbou a svážet na přesunuté zastávky. 

 


