
Postup prací a uzavírek při provádění stavby I/3 České Budějovice – Dlouhá Louka 
(Zdroj ŘSD) 
  
1.      Etapa:   pátek 13.9.2019 - frézování a pokládka ložných vrstev 

18:00 – 20:00 instalace DIO 
20:00 zahájení frézování vozovky 
Uzavřena polovina vozovky na straně u Výstaviště ČB. 
Průjezd po druhé polovině (na straně u Dlouhého mostu) bez možnosti 
odbočení, jak směr Čtyři Dvory, tak směr centrum. 
Příjezd po Husově tř. do křižovatky se sil. I/3 uzavřen jak z centra od Dlouhého 
mostu, tak od Čtyř Dvorů.  
(MHD dojíždí linky po Husově tř. do 23:00 za asistence Dopravní policie) 
Objízdné trasy:  
Z centra vedena objízdná trasa po ul. Pražská na křiž. s  I/3 Strakonická (u UNI 
HOBY) případně po ul. Jiráskovo nábřeží a Plzeňská na I/3 ul. Strakonická (u 
OD Möbelix) 
Ve směru od Čtyř Dvorů objízdná trasa po ul. Na Sádkách, na okružní 
křižovatku u OD Kaufland, dále výjezd na sil. I/3 Na Dlouhé louce. 
Tato uzavírka trvá do neděle 8.9.2019 do 24:00 hodin 
Poté bude DIO odstraněno, průjezd křižovatkou Husova x Na Dlouhé louce 
vrácen do původního stavu před uzavírkou. 
Průjezd všemi směry v termínu od pondělí 9.9.2019 do pátku 13.9.2019 18:00 
hod  fugnuje bez omezení, pouze je omezena rychlost na 30 km/h. Jede se po 
ložných vrstvách s nivelitou -5 cm. 

 
2.      Etapa:   pátek 20.9.2019 - frézování a pokládka ložných vrstev 

18:00 – 20:00 instalace DIO 
20:00 zahájení frézování vozovky 
Uzavřena polovina vozovky na straně u Dlouhého mostu. 
Průjezd po druhé polovině (na straně u Výstaviště ČB) bez možnosti odbočení, 
jak směr Čtyři Dvory, tak směr centrum. 
Příjezd po Husově tř. do křižovatky se sil. I/3 uzavřen jak z centra od Dlouhého 
mostu, tak od Čtyř Dvorů.  
(MHD dojíždí linky po Husově tř. do 23:00 za asistence Dopravní policie) 
Objízdné trasy:  
z centra vedena objízdná trasa po ul. Pražská na křiž. s  I/3 Strakonická (u UNI 
HOBY) případně po ul. Jiráskovo nábřeží a Plzeňská na I/3 ul. Strakonická (u 
OD Möbelix) 
Ve směru od Čtyř Dvorů objízdná trasa po ul. Na Sádkách, na okružní 
křižovatku u OD Kaufland, dále výjezd na sil. I/3 Na Dlouhé louce. 
Tato uzavírka trvá do neděle 22.9.2019 do 24:00 hod. 
Poté bude DIO odstraněno, průjezd křižovatkou Husova x Na Dlouhé louce 
vrácen do původního stavu před uzavírkou. 
Průjezd všemi směry v termínu od pondělí 23.9.2019 do pátku 
27.9.2019  24:00   fugnuje bez omezení, pouze je omezena rychlost na 30 
km/h. Jede se po ložných vrstvách s nivelitou -5 cm. 

 



3.      Etapa:   sobota 28.9.2019 - pokládka obrusných vrstev 
00:00 - 02:00  instalace DIO 
05:00 pokládka spojovacího postřiku, následně po vyštěpení postřiku pokládka 
obrusných vrstev 
Uzavřena polovina vozovky u Výstaviště ČB. 
Průjezd po druhé polovině (na straně u Dlouhého mostu) bez možnosti 
odbočení, 
jak směr Čtyři Dvory, tak směr centrum. 
Příjezd po Husově tř. do křižovatky se sil. I/3 uzavřen jak z centra od Dlouhého 
mostu, tak od Čtyř Dvorů.  
Objízdné trasy:  
z centra vedena objízdná trasa po ul. Pražská na křiž. s  I/3 Strakonická (u UNI 
HOBY) 
případně po ul. Jiráskovo nábřeží a Plzeňská na I/3 ul. Strakonická (u OD 
Möbelix) 
Ve směru od Čtyř Dvorů objízdná trasa po ul. Na Sádkách, na okružní 
křižovatku u OD Kaufland, dále výjezd na sil. I/3 Na Dlouhé louce. 
Tato uzavírka trvá do soboty 28.9.2019 do 24:00 hod. 

 
4.      Etapa:   neděle 29.9.2019 - pokládka obrusných vrstev 

00:00 - 02:00  přestavba DIO 
05:00 pokládka spojovacího postřiku, následně po vyštěpení postřiku pokládka 
obrusných vrstev 
Uzavřena polovina vozovky na straně u Dlouhého mostu. 
Průjezd po druhé polovině (na straně u Výstaviště ČB) bez možnosti odbočení, 
jak směr Čtyři Dvory, tak směr centrum. 
Příjezd po Husově tř. do křižovatky se sil. I/3 uzavřen jak z centra od Dlouhého 
mostu, tak od Čtyř Dvorů.  
Objízdné trasy:  
z centra vedena objízdná trasa po ul. Pražská na křiž. s  I/3 Strakonická (u UNI 
HOBY) případně po ul. Jiráskovo nábřeží a Plzeňská na I/3 ul. Strakonická (u 
OD Möbelix) 
Ve směru od Čtyř Dvorů objízdná trasa po ul. Na Sádkách, na okružní 
křižovatku U OD Kaufland, dále výjezd na sil. I/3 Na Dlouhé louce. 
Tato uzavírka trvá do neděle 29.9.2019 do 24:00 hod. 
Pak je DIO odstraněno, průjezd křižovatkou Husova x Na Dlouhé louce vrácen 
do původního stavu před uzavírkou. 
Průjezd všemi směry v termínu od pondělí 23.9.2019 fugnuje bez omezení, 
pouze je omezena rychlost na 30 km/h. Jede se po obrusných vrstvách bez 
VDZ. 
(v neděli 29.9. 2019 večer po zachladnutí obrus. vrstev bude zahájeno 
rozměření VDZ) 

 
5.      Etapa:   pondělí 30.9.2019 - rozměření a pokládka VDZ 

08:00  - 13:00 - dokočení rozměření VDZ 
20:00 - 24:00 - pokládka VDZ barvou 

Po dokončení VDZ barvou bude DIO (omezení rychlosti) kompletně odstraněno. 


