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Uzavírka silnice mezi Stop Shopem a Stříteží byla prodloužena od 1. do 30. 11. 2018.
Navíc byla zrušená objízdná trasa přes zahrádkářskou kolonii i povolení průjezdu
osobních vozidel po družstevní silnici ze Sříteže na silnici vedoucí na Dukovany. Nyní
platí jen objízdná trasa přes Klučov.

  

Rozhodnutí vydal Městský úřad Třebíč. Město Třebíč , které se jménem všech občanů ke všem
uzavírkám vyjadřuje, se prozatím ani neobtěžovalo občany města o této změně, která
znepříjemňuje život nejen obyvatelům Třebíče, ale i dalších obcí na Třebíčsku, informovat.

  

      

  

Rozhodnutí zní takto: silnice II/360 (ulice Znojemská), Třebíč - Střítež, okr. Třebíč, Od
01.11.2018 00:00, Do 30.11.2018 20:00, prodloužení termínu úplné uzavírky silnice č. II/360 od
okružní křižovatky ul. Znojemská po napojení na účelovou komunikaci k hutní prodejně KOBRA
z důvodu provádění její rekonstrukce. Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , obousměrná: silnice
II/360 (ulice Znojemská), Třebíč - Střítež, okr. Třebíč, přes: silnice II/351 (Pozďátky), silnice
III/36063 (Klučov), vozidla do 3,5 t a dopravní obsluha: obousměrně - II/351 Třebíč – křiž. se
sil.č. III/35118 – III/35118 Klučov – III/36063 Střítež (délka 12,2 km). , Objížďka - pro vozidla do
7,5 t , obousměrná: silnice II/360 (ulice Znojemská), Třebíč - Střítež, okr. Třebíč, přes: silnice
II/351 (Dolní Vilémovice), místní komunikace, silnice II/401, Lipník, Jaroměřice nad Rokytnou,
silnice III/36077, silnice II/360 (Třebíč), vozidla do 7,5 t: obousměrně – II/351 Třebíč – křiž. se
sil.č. II/401 – II/401 Dolní Vilémovice – Lipník – Boňov – Jaroměřice nad Rok. (délka 21,4 km),
Objížďka - pro vozidla nad X tun, obousměrná nad 7,5 t: silnice II/360 (ulice Znojemská), Třebíč
- silnice III/36063, Střítež, okr. Třebíč, přes: silnice II/351 (Slavičky), komunikace (Valeč), silnice
II/152 (Slavětice), silnice II/360 (Jaroměřice nad Rokytnou), vozidla nad 7,5 t: obousměrně –
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https://www.facebook.com/MestoTrebic/?__tn__=K-R&amp;eid=ARAyGCbCcuAucDkzcWSOFe6b5_syGry-6uGl-KgB3dKy6JwzPHxDV0DT9KhOav0Wwo2pquEDUfcn80vb&amp;fref=mentions&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARA-Q7gKkkchZpuzpSrJum4rQmure2jxXUlos1uB2V7W9TkHaPjpBdrfwko-VzYJTfo0qpb-bxUtQx1YtWxrqtP5sYVwb9FvbnW8_fhokaNjf56tG-pdTBO9u56fgOuuZRwnwPdK74kr1yXRS7_VtGtLde7sePEHIXxGL6lsEZVb5ulN75AsJ4YHkapTyDegtXSyM1hLC5Q4a58ksGFIFiYki_GmJB1w-REB7yirKVD6OvYe_Nf7PJ8j
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II/351 Třebíč – I/23 Vladislav – II/401 Číměř – II/351 Třebenice – II/399 a II/152 Hrotovice –
Račice - Myslibořice - Jaroměřice nad Rok. (délka 33,1 km), Objížďka - obousměrná, IZS,
VLOD, ESKO T: silnice II/360 (ulice Znojemská), Třebíč - Střítež, okr. Třebíč, přes: silnice II/351
(Kožichovice), silnice III/36063 (Střítež), veřejná linková autobusová doprava, IZS, ESKO T:
obousměrně – II/351 Třebíč - místní komunikace ve vlastnictví Stříteže a ZD Kožichovice –
III/36063 - II/360 (délka 3,2 km). , Vydal: Městský úřad Třebíč

  

  

Zdroj: Třebíč občanům!

  

 2 / 2


