
ORGANIZACE DOPRAVY PŘI REALIZACI STAVBY : 
 

„ REKONSTRUKCE HORNÍHO A VÁCLAVSKÉHO 
NÁMĚSTÍ, ULIC VLKOVA A PŘEMYSLOVCU VE 

ZNOJMĚ „ 
 

 
Stavba bude rozdělena do IV etap ( viz. barevná situace ), které na 
sebe budou navazovat. 

 
 

I. ETAPA ( část 1, 2, 3, 4) – červeně 
Horní náměstí – vrchní 2/3 (označení 3dle situace), zadní část ul. Přemyslovců a 
prostor křižovatky Úvoz - Velká Františkánská (označení 1 a 2 dle situace) 
 
I. ETAPA ( část 5) – červeně - bude realizována v 01/2009 
 

� vjezd do prostoru Horního náměstí bude veden ulicí Pontasievskou, Dolní 
Českou a ulicí Kovářskou, která zobousměrněna, tonáže pro vjezd a 
výjezd za stávajících podmínek řízení provozu, s výjimkou stavby 

 
� výjezd ulicí Kovářskou přes Komenského náměstí, ulicí Studentskou 

 
� před vjezdem na Horní náměstí bude zaslepena ulice Velká Michalská 

 
� na dobu dvou týdnů bude v koruně křižovatky uzavřena ulice Velká 

Františkánská a Úvoz 
 

� otevřena zůstane ulice Zelenářská a Veselá, dle stávajícího dopravního 
řešení 

 
� Vlkova ulice bude uzavřena na dobu 3 týdnů 

 
� uzavřena bude ulice Přemyslovců od pivovaru na dobu 5-ti týdnů, do této 
části ulice bude umožněn vjezd pro provizorní přístup vlastníků 
nemovitostí 

 
� parkoviště na Horním náměstí bude po celou dobu realizace I. etapy 

zrušeno a bydlícím občanům z této části města bude umožněno bezplatné 
parkování na druhém parkovišti u Městských lázní 



 
� zásobování obchodů v rámci I. etapy bude po celou dobu realizace 

umožněno, rovněž tak příchod a přístup k jednotlivým objektům bude 
zajištěn trvale 

 
� příjezd a výjezd pro vozidla stavby bude veden ulicí Kovářskou 

 
 
II. ETAPA ( část 8) – modrá 
1. polovina Václavského náměstí kolem kašny a přilehlé části do ulice 
Přemyslovců a do Horního náměstí (označení 8 dle situace) 
 

� vjezd do prostoru náměstí bude zajištěn ulicí Velká Michalská 
 

� výjezd z prostoru náměstí bude veden ulicí Kovářská, ulicí Kovářskou 
povede provoz pro stavbu 

 
� bude uzavřena ulice Veselá ve spodní částí Václavského náměstí 

 
� v rámci II. etapy nebudou omezeny příjezdy ulicemi Velká Františkánská, 

Úvoz a Zelenářská 
 

� bydlícím bude umožněno parkování na dokončené ploše Horního náměstí 
(viz. I. etapa) 

 
� zcela bude vyloučeno parkování na Václavském náměstí 

 
� zásobování obchodů v rámci II. etapy bude po celou dobu realizace 

umožněno, rovněž tak příchod a přístup k jednotlivým objektům bude 
zajištěn trvale 

 
� příjezd a výjezd pro vozidla stavby bude veden ulicí Kovářskou 

 
 
III. ETAPA ( část 9, 10, 11) – zelená 
část ulice Přemyslovců od pivovaru po Václavské náměstí, plocha nad nově 
zřízeným podzemním WC 
 

� příjezdy a výjezdy z prostoru Horního i Václavského náměstí budou bez 
omezení, rovněž doprava ulicí Zelinářskou, Veselou a Vlkovou ulicí bude 
bez omezení 

 



� uzavřena bude ulice Přemyslovců v trase od pivovaru k Václavskému 
náměstí 

 
� zásobování do prostoru ulice Přemyslovců bude vedeno ulicí Velká 

Františkánská 
 

� zásobování obchodů v rámci III. etapy bude po celou dobu realizace 
umožněno, rovněž tak příchod a přístup k jednotlivým objektům bude 
zajištěn trvale 

 
� bydlícím bude umožněno parkování na dokončené ploše Horního náměstí 

(viz. I. etapa) 
 

� příjezd a výjezd pro vozidla stavby bude veden ulicí Kovářskou 
 
 
IV. ETAPA ( část 6, 7) – žlutá 
2. polovina Václavského náměstí (označení 7 dle situace) a spodní část Horního 
náměstí (označení 6 dle situace) 
 

� po dobu prací v ústí ulice Kovářská bude zobousměrněna ulice Velká 
Michalská na dobu cca 3 týdnů 

 
� vjezd do prostoru náměstí bude umožněn ulicí Velká Michalská  

 
� pro zásobení prostoru ulice Přemyslovců bude využita ulice Velká 

Františkánská  
 

� zásobování obchodů v rámci IV. etapy bude po celou dobu realizace 
umožněno, rovněž tak příchod a přístup k jednotlivým objektům bude 
zajištěn trvale 

 
� bydlícím bude umožněno parkování na dokončené ploše Horního náměstí 

(viz. I. etapa) 
 

� příjezd a výjezd pro vozidla stavby bude veden ulicí Kovářskou 
 
 
 
 
 
    
 


