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V Čáslavi dne 10. září 2020 
Vyjádření k uzavírce silnice II/338 v obci Žáky 
 
Na žádost fi Dopravní značení K. H. s.r.o. se k úplné uzavírce silnice II/338 v obci Žáky z důvodu 
výstavby kanalizace a přípojek, včetně opravy povrchu komunikace v termínu 21. 9. - 8. 10. 2020 
vyjadřujeme takto: 
 
Doprava je zajišťována linkami 600580 (F74) v pracovních dnech a 240026 (F26) každý den. 
 
Uzavírka je rozdělena do dvou etap: 
1. etapa v termínu 21. - 24. 9., úsek sil. II/338 z obce Žáky ve směru na obec Štrampouch  
2. etapa v termínu 5. - 8. 10., úsek sil. II/338 z obce Žáky ve směru na Čáslav  
 
Během 1. etapy bude dotčena obslužnost zastávek „Žáky“, „Žáky,Štrampouch,Dol.“, 
„Žáky,Štrampouch,Hor.“, „Zbýšov,Březí“, „Šebestěnice“ a „Zbýšov,Opatovice,rozc.0.9“, které budou 
obsluhovány pouze vybranými spoji, aby byla zajištěna návaznost oběhů a bezpečnostních přestávek 
řidičů. Z tohoto důvodu bude upraven také jízdní řád linky 240055, kde bude časový posun u spojů č. 
17 a č. 14. 
 
Objízdná trasa bude vedena od obce Zbýšov po silnici II/338 do obce Štrampouch, kde budou spoje 
otáčeny na točně zastávky „Žáky,Štrampouch,Dol.“, poté zpět po II/338, odbočení na sil. III/33830 do 
obce Tupadly, odbočení na sil. III/33825 do obce Žáky. Vybrané spoje budou dále pokračovat po sil. 
III/33721 a II/339 do obce Čáslav, ostatní použijí sil. II/338. 
 
V uzavřeném úseku se nachází zastávka „Žáky“, která bude přesunuta před dům č. 36 a k protilehlé 
cihlové zdi Tvrze Žáky. Žadatel o uzavírku zajistí umístění označníků. 
 
Vzhledem k časové náročnosti objízdné trasy budou zrušeny ranní školní spoje č. 1 a 4 linky 240026. 
Doprava dětí do škol v Čáslavi bude zajištěna spojem č. 3 linky 600580.  
 
Výlukové jízdní řády budou tvořeny. Návrhy výlukových jízdních řádů budou dotčeným obcím zaslány 
začátkem 38. týdne. 
 
2. etapa uzavírky neovlivní obslužnost zastávek. Objízdná trasa bude obousměrně vedena dle návrhu 
žadatele po silnicích III/33721 a II/339. Výlukové jízdní řády nebudou tvořeny. 
 
O případných změnách termínů stavby, které by mohly mít dopad na dopravní obslužnost, žádáme 
být informováni nejméně 5 dnů předem. 
 
K uzavírce nemáme dalších připomínek. 
 
S pozdravem 

 
Iveta Vohanková DiS. 
specialista dopravy 
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