
UZAVÍRKA KARLOVA 
ve dnech 14. 5.–14. 9. 2014

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Vážení spoluobčané,
oprava silnice II/602 na Karlově patří k největším dopravním stavbám v novodobé 
historii našeho města. Všichni víme, jak moc tato silnice opravu potřebuje a proto 
jsme fakt, že kraj jako vlastník silnice k opravě přistoupil přivítali.
Na druhou stranu si uvědomujeme, že to pro naše město znamená také několika-
měsíční vážné dopravní komplikace.
To, že se budeme s obtížemi dostávat z jednoho konce Velkého Meziříčí na druhý, je 
skutečnost. To, že budeme mít složitější přístup na městský hřbitov je také pravda. 
Největší komplikace stavba však přinese těm našim sousedům, kteří na Karlově 
přímo bydlí. 
Proto jsme se snažili vyjednat s krajem co nejlepší podmínky stavby a uspěli jsme 
i s požadavkem umožnit bezplatnou objížďku po dálnici. Na druhou stranu se nám 
nepodařilo pro účely objížďky zprovoznit spojovací silnici mezi Karlovem a Fran-
tiškovem - podle dopravní policie by zde čtvrtkilomeztrový úsek, který by byl nutný 
řídit semafory, způsobil tak velké prodlevy, že by to ohrozilo nejen účel, tedy prů-
jezd, ale i bezpečnost projíždějících. 
Vážení spoluobčané, jeden známý mi řekl - když máš dlouhodobou nemoc, 
kvůli které tě operují, ten zákrok samozřejmě bolí. A oprava desítky let neopravo-
vané silnice (pokračoval ten známý), je taková vážná operace. A ta se neobejde bez 
bolesti. 
Má pravdu, ale přesto bych byl raději, kdyby nám letošní léto těch dopravních pro-
blémů přineslo co nejméně. 
Omlouvám se vám za potíže, které vám uzavírka může způsobit. A věřím, že se 
brzy na podzim dočkáme kvalitní silnice, nových chodníků, autobusových zastávek 
a vůbec hezčího prostřefí na Karlově.
    Přeji vám hezké letní dny
    Radovan Necid
    starosta Velkého Meziříčí

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:
Městská policie
566 781 156
Městský úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství
566 781 060
Technické služby VM s.r.o.
566 782 600
Sběrný dvůr
566 782 600
Skanska a.s. (dodavatel stavby), Ing. Stanislav Šťáva 
737 257 472
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PRVNÍ ETAPA
19. 5.–13. 7. 2014

Uzavřen úsek od křiž. sil. II/602 
a sil. II/392 (stavba okružní křižo-
vatky) po křiž. s místní komunikací 
K Buči. Křižovatka silnice II/602 
a II/392 Františkov bude průjezd-
ná, křižovatka sil. II/602 a místní 
komunikace K Buči bude rovněž 
průjezdná.

Bydlím přímo na Karlově, jak se dostanu domů?
Můžete projet staveništěm, stavební fi rma vás bude informovat. Zároveň vás pro-
síme o maximální ohleduplnost a zejména opatrnost, na stavbě se pohybuje těžká 
technika.

Je možné, že se jako obyvatel Karlova někdy vůbec nedostanu autem ke 
svému domu?
Ano, tato situace nastane v okamžiku, kdy se bude měnit takzvané těleso silnice. 
Tehdy silnice jednoduše zmizí, bude celá odbagrována. Mělo by to trvat ale pouze 
několik dní a stavební fi rma má povinnost vás o tom předem informovat tak, abys-
te například auto nechal na jiném místě a mohl jej ráno použít. 

Kudy se dostanu na hřbitov a na sběrný dvůr?
Nejsnadněji stavbu objedete po dálnici D1, kde se mezi oběma „meziříčskými“ sjez-
dy po dobu uzavírky neplatí poplatek. 

Potřebuji se dostat na Karlov s traktorem, jak to mám udělat?
Vozidla s nižší rychlostí než 80 km/h na dálnici pochopitelně nesmí. Použijte proto 
ofi ciální objížďku Křižanov-Osová Bitýška-Ruda.

Kdy bude situace nejhorší?
Obecně se dá říci, že zejména první dny začátku stavby. Všichni si musíme na ztíže-
né podmínky zvyknout, najít si alternativní trasy a třeba i nové místo na parkování. 
Dále lze předpokládat, že složitý bude i přechod z jedné etapy do druhé, kdy si opět 
budeme muset zvyknout na nový režim. 

Kde najdu spolehlivé informace?
Nejaktuálnější informace o průběhu stavby a dopravní situaci najdete na webových 
stránkách města www.mestovm.cz.

P

SOKOLOVSKÁ

KARLOV

DÁLNICE D1

K 
BU

Č
I

N
A

 S
PR

A
VE

D
LN

O
ST

I

N
O

VÁ

FRANTIŠKOV

K 
N

O
VÉ

M
U

 N
Á

D
RA

ŽÍ

TS VM 
(sběrný dvůr)

fotb. 
hřiště

BRNO
BRNO

D. RADSLAVICE

D. RADSLAVICE
hřbitov

DRUHÁ ETAPA
14. 6.–14. 9. 2014

Uzavřen úsek od místní komuni-
kace k Buči po křiž. se sil. III/3719 
na Dolní Radslavice. Křižovatka sil. 
II/602 a sil. III/3719 na Dolní Rad-
slavice bude průjezdná, křižovatka 
sil. II/602 a místní komunikace 
K Buči nebude průjezdná.

P

Příjezd do areálu sběrného dvora: 19.5. – 13.6. z horní strany Karlova; 14.6. – 13.7. na 
povolení stavby – jak to aktuální situace dovolí (z horní nebo spodní strany Karlova, 
nebo z místní komunikace K Buči); 14.7. – 14.9. ze spodní strany Karlova; Příjezd do 
lokality ulic Nová, Na Spravedlnosti, K Buči bude z Karlova zajištěn nepřetržitě.
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UZAVÍRKA


