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Tisková zpráva č. 57, ze dne 23. 11. 2022 

Uzavření komunikací v rámci města Strakonice z důvodů oprav výtluků 
prováděných ŘSD ČR v období od 25. 11. do 2. 12. 2022.  

I. 

Upozornění na dopravní omezení z důvodů úplné uzavírky kruhové křižovatky ze 
směru komunikace I/4 Volyně - Strakonice a částečné uzavírky z komunikace 
I/22 ve směru České Budějovice - Strakonice 

Během víkendu 26. – 27. 11. a v pracovních dnech 28. – 29. 11. bude částečně uzavřena 
kruhová křižovatka u hřbitova z důvodu běžných oprav povrchu komunikace. Zcela uzavřena 
bude kruhová křižovatka ze směru Volyně – Strakonice. Kyvadlově bude průjezdná ze směru 
České Budějovice – Strakonice. Doprava vedoucí ze směru Volyně – Strakonice bude 
odkloněna ze silnice I/4 na silnici III. třídy 1427 a 1428 Nebřehovice a dále se napojí na 
silnici I/22 (jedná se o provoz Volyně - Praha, Volyně - České Budějovice),.  
Předmětná komunikace je v majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR a opravu zajišťuje pro ŘSD 
ČR společnost Znakon, a.s.  
Křižovatka u hřbitova bude průjezdná kyvadlově, avšak řidiči se musí připravit na zdržení a 
tvořící se kolony.  
V souvislosti s částečnou uzavírkou bude v rámci města Strakonice omezen průjezd 
v křižovatce komunikací Nádražní - Písecká, kde bude vypnutá světelná signalizace a provoz 
bude řízen pověřenými osobami.  
Veškerá autobusová doprava bude odkláněna ulicí Textiláků okolo Úřadu práce Strakonice.  
Průjezd do centra ulicí Tovární z Volyňské bude umožněn.  
V důsledku omezení provozu se budou na příjezdových trasách tvořit kolony. Žádáme řidiče o 
trpělivost.  
Opravu provádí Ředitelství silnic a dálnic ČR. 
Město Strakonice tedy informuje řidiče o možných komplikacích, které vzniknou v důsledku 
uzavírky jmenované komunikace.  
 

II. 

Omezení provozu v ulici 5. května Strakonice 

Od středy 30. 11. do pátku 2. 12. se předpokládá oprava komunikace 5. května za plného 
provozu. Komunikace bude průjezdná kyvadlově. Omezen bude provoz MHD – zastávka  
5. května bude po dobu realizace oprav zrušena bez náhrady.  
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