
Dopravní omezení
v Českých Budějovicích

v roce       2019

Rekonstrukce Mánesovy ulice ovlivní
provoz i v centru. Potrvá do listopadu

Budějovice se konečně 
dočkají obchvatu!

V březnu a v dubnu zahájilo Ředitelství silnic a 
dálnic ČR (ŘSD) výstavbu dvou úseků dálnice 
D3, jež budou tvořit dlouho vyhlížený obchvat 
Českých Budějovic. Oba úseky označované jako 
0310/I Úsilné-Hodějovice a 0310/II Hodějovice-
-Třebonín by měly být zprovozněny v roce 2022 
za cenu 11 mld. Kč bez DPH.

Na severu u Úsilného navazuje obchvat na již 
postavenou dálnici, na jihu u Třebonína se proza-
tím napojí na stávající silnici I/3 (E55) vedoucí na 
hranice s Rakouskem. Další úseky dálnice vedoucí 
od Třebonína k Dolnímu Dvořišti hodlá ŘSD 
postupně zahajovat v následujících letech, 
přičemž předpokládá, že dálnice z Českých 
Budějovic k hranicím bude hotová v roce 
2024. Dálnice od Třebonína směrem k hranicím 
povede v podstatě paralelně se stávající silnicí I/3 
(E55).

Jelikož dálnice vede především v úseku 0310/I 
Úsilné-Hodějovice blízko osídlení, už v roce 2007 
zahájilo město České Budějovice a ostatní obce v 
okolí trasy společná jednání s Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR o opatřeních, jež by dálnici učinila 
šetrnější vůči osídlení i přírodě. Výsledkem je 
zahloubení dálnice do terénu.

Proto dálnice bude podcházet Dobrovodskou a 
Ledenickou ulici (tyto -dvě -dokonce kilometr 
dlouhým tunelem Pohůrka). -Hned za tunelem 
vznikne mimoúrovňová křižovatka Pohůrka, 
dálnice poté bude pokračovat mezi Novými a 
Starými Hodějovicemi, kde opět podejde ulice Ke 
---Studánce a Novohradská, poté se začne stáčet 
---k jihozápadu. 

----Mezi Roudným a Vidovem překročí Malši, 
----přičemž most bude velmi dlouhý, 780 metrů, 
----protože je třeba překonat celé zátopové 
-----území řeky. Za mostem povede dálnice po 
----náspu. Na křížení se silnicí III/15529 (která do 
----Budějovic ústí jako Plavská ulice) nedaleko 
----krouhárny zelí vznikne další mimoúrovňová 
---křižovatka nazvané podle nedaleké obce 
--Roudné. 

--Poté se dálnice protáhne mezi obcemi Plav a 
-Plavnice a u Krasejovky bude následovat další 
mimoúrovňové křížení, tentokrát se stávající 
silnicí I/3 (E55). Dále trasa pokračuje mezi 
obcemi Dolní a Prostřední Svince a pak úsek 
0310/II Hodějovice-Třebonín končí mimoúrovňo-
vou křižovatkou se silnicí II/155.  

Jako každý rok čeká město řada 
rekonstrukcí a staveb, které se 
neobejdou bez různých doprav-
ních omezení. Město České 
Budějovice proto pro občany 
připravilo tento leták, aby se 
informace dostaly ke každému. 
Uvnitř letáku je mapa s popi-
sem jednotlivých omezení, 
jejich důsledků, případných 
objízdných tras a také termíny, 
po něž budou uzavírky v platnos-
ti. Na zadní straně pak najdete 
aktuální informace o výstavbě 
dálničního obchvatu města, 
jehož stavba právě začala.

Jelikož část investičních akcí se 
ještě soutěží, jsou některé 
plánované termíny uvedené 
v tomto letáku pouze přibližné. 
U jednotlivých akcí rovněž uvádí-
me investory, kteří za danou 
stavbu zodpovídají.

Aktuální informace ke všem 
probíhajícím a plánovaným 
uzavírkám jsou ihned zveřejňová-
ny na webu města na adrese 
www.c-budejovice.cz/uzavirky. 
Pod tímto odkazem najdete 
nejen zprávy o tom, co se právě v 
oblasti dopravních omezení ve 
městě děje, ale také vždy aktuál-
ní interaktivní mapu, v níž jsou 
zaneseny právě probíhající i 
budoucí uzavírky. Po rozkliknutí 
jednotlivých akcí se vám zobrazí 
podrobnosti. 

Tam také najdete aktualizované 
termíny plánovaných uzavírek, 
které v době vydání tohoto 
letáku ještě nebyly známy.

Zásadní stavbou, která letos 
zasáhne většinu místních, je 
oprava části městského okruhu – 
Mánesovy ulice. Týká se sice jen 
úseku mezi mostem Kosmonautů 
přes Malši a Novohradskou ulicí, 
ale vyžádá si půlroční úplnou 
uzavírku. Jelikož jedna z objízd-
ných tras povede přes Senovážné 
náměstí, uzavírka Mánesovy, 
kterou denně projede 25 tisíc 
vozidel, ovlivní i dopravu v 
centru.

Stavba začala 5. května, skončit 
by měla nejpozději v listopadu. 
Všichni obyvatelé Mánesovy a 
přilehlých ulic, jichž se stavba 
přímo dotkne, obdrží dopis s 
podrobnými informacemi a 
kontakty, na něž se mohou v 
případě potíží či otázek obrátit. 
Především je nutné, aby lidé z 
domů na Mánesově mezi Čecho-
vou ulicí a Dukelskou ulicí vyjeli  
se svými automobily z domů a 
dvorů, než dojde k úplnému 
uzavření. Poté už to nebude 
několik měsíců možné.  

Objízdné trasy povedou přede-
vším ulicemi Novohradská, 
Žižkova a Lidická – tedy přes 
křižovatku na Senovážném 
náměstí. Ta je už dnes přetížená 
a je třeba jí odlehčit jiným způso-
bem – proto do ní bude zakázán 
vjezd ve směru od centra ulicí 
Karla IV. 

Výjezd z centra bude naopak 
umožněn ulicemi Česká, Dukel-
ská a Kanovnická s pokračováním 
Na Mlýnské stoce. V České ulici

___________a kanalizace. 
______Také vybuduje novou 
světelnou signalizaci  na 
křižovatkách v rekonstruova-
ném úseku, která napojením 
na inteligentní systém řízení 
dopravy zajistí na Mánesově 
ulici plynulejší provoz. 

Teplárna v místě vymění 
rozvody tepla za nové.

mezi Piaristickou a Hroznovou 
tak bude jednosměrný provoz 
obrácen do opačného směru, 
než je v současnosti, v Kanov-
nické totéž mezi Kněžskou a 
Na Mlýnské stoce.  Naopak z 
Dukelské u muzea a od soudu 
bude nově možné do
Lidické odbočit do
obou směrů. 
Viz mapa. 

Úprava
provozu 
v centru se 
bude týkat i MHD
u linek 21, 22 a 23.
Bližsí informace jsou zveřejňo-
vány na webu Dopravního 
podniku města České 
Budějovice www.dpmcb.cz.

V rámci rekonstrukce 
Mánesovy proběhne i oprava 
navazující části ulice Vrchlické-
ho nábřeží v úseku Mánesova-

Omlouváme se, 
ale silnice vám
musíme opravit

Jihočeský kraj ve spolupráci s 
městem stavět příští rok, hotovo 
by mělo být v roce 2021. 

Investorem Severní spojky je ŘSD 
ČR, snahou je dokončit ji s dálnicí, 
prozatím má stavba územní 
rozhodnutí. 

Do roku 2022 také hodlá JČ kraj 
postavit Jižní tangentu, která 
také spojí dálnici se silnicí I/3.

Celou vizualizaci obou úseků, 
jež budou tvořit obchvat města, si 
můžete prohlédnout ve videu, 
které má formu „průletu“ nad 
trasou dálnice s komentářem. 
Video najdete na Youtube stránce 
ŘSD ČR pod tímto odkazem: 
https://youtu.be/ds0BA_8pSgM

V souvislosti s dálnicí musí vznik-
nout několik důležitých staveb. 
Tou nejzásadnější je tzv. Severní 
spojka, která bude na dálnici 
odvádět tranzitní dopravu do 
Českých Budějovic ve směru   

pro obyvatele budějovické 
aglomerace. 

Tím druhým bude mimoúrov-
ňová křižovatka Pohůrka – do 
té se bude najíždět ze zaná-
dražní komunikace ze stáva-
jícího kruhového objezdu 
mezi Mladým a Novými Hodě-
jovicemi. Další etapy zaná-
dražní komunikace, zajišťující 
toto propojení, začne              

od Písku (silnice I/20). Severní 
spojka povede z kruhového 
objezdu u Globusu přes Vltavu 
a přes severní okraj Kněžských 
Dvorů v linii dnešní Nemanic-
ké ulice bude pokračovat do 
Okružní. Z Okružní pak tranzit-
ní doprava může proudit na 
dálnici přes mimoúrovňovou 
křižovatku Úsilné, která bude 
zároveň jedním ze dvou 
hlavních napojení na dálnici 

-Čechova. I tento úsek bude 
zcela uzavřený bez možnosti 
zajíždět do domů (ale až od 
září do listopadu).

Hlavním investorem rekon-
strukce Mánesovy ulice je  
Jihočeský kraj. Město České 

Budějovice zajistí 
obnovu 

vodovodů 
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Branišovská x J. Opletala: červenec 20191

Osazení křižovatky světelným signalizačním zařízením, oprava chodníkových 
ploch a přechodů pro chodce. Investor: Město ČB
- částečné omezení
- předpokládaná doba realizace: 1 měsíc

Husova tř.: květen 20192

Oprava povrchu komunikace. Investor: SÚS
- částečná uzavírka
- předpokládaná doba realizace: 1 měsíc

Silnice I/3 - Na Dlouhé louce: květen až červen 20193

Oprava povrchu komunikace a úprava dopravního značení (doplnění dalšího 
samostatného pruhu pro levé odbočení směrem na sídliště Máj). Investor: ŘSD
- částečná uzavírka
- předpokládaná doba realizace: 2 měsíce

Na Dlouhé louce: březen až červen 20194

Zastávky MHD Na Dlouhé louce. Investor: Město ČB
- částečná uzavírka
- předpokládaná doba realizace: 4 měsíce

Lidická třída: srpen až listopad 20195

Modernizace silnice III/00354 - Lidická tř. - oprava povrchu komunikace 
včetně doplnění bezpečnostních ostrůvků pro přecházení. Investor: JČ kraj
- částečná uzavírka
- zákaz vjezdu automobilům nad 6 t, s výjimkou MHD a autobusů
- předpokládaná doba realizace: 4 měsíce

Pohůrecká: červenec / srpen 20196

Oprava povrchu komunikace včetně opravy chodníků. Investor: Město ČB
- úplná uzavírka
- objízdná trasa bude stanovena v rámci dopravně inženýrských opatření
- předpokládaná doba realizace: měsíc

tř. Čsl. legií: 29. 4. - 9. 6. 20197

Výstavba horkovodu. Investor: Teplárna ČB
- úplná uzavírka
- předpokládaná doba realizace: měsíc

Dobrovodská: březen až květen 20198

Pokládka horkovodu. Investor: Teplárna ČB
- úplná uzavírka
- objízdná trasa: Dobrovodská - E. Beneše - Družstevní - U Lávky
- předpokládaná doba realizace: 2 měsíce

Příčná: 1. 7. - 10. 8. 20199

Oprava povrhu komunikace včetně opravy chodníků. Investor: Město ČB
- úplná uzavírka
- objízdná trasa: Dobrovodská - E. Beneše - Družstevní - U Lávky
- doba realizace: měsíc
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Nerudova: květen až prosinec 201910

Jedná se o celkovou rekonstrukci ulice Nerudova v úseku Pražská – Jírovcova. 
Práce budou rozděleny do dvou etap. Termín realizace I. etapy v úseku 
Pražská tř. – Kostelní je předpokládán 5-6 2019. Termín realizace II. etapy 
v úseku Kostelní - Jírovcova je připravován. Investor: Město ČB
- úplná uzavírka
- objízdná trasa bude stanovena v rámci dopravně inženýrských opatření
- předpokládaná doba realizace: 8 měsíců

H. Kvapilové: 23. - 28. 7. 201911

Oprava železničního přejezdu. Investor: SŽDC
- úplná uzavírka
- objízdná trasa bude stanovena v rámci dopravně inženýrských opatření
- předpokládaná doba realizace: 6 dní

A. Trägera: 19. - 30. 8. 201912

Oprava železničního přejezdu. Investor: SŽDC
- úplná uzavírka
- objízdná trasa bude stanovena v rámci dopravně inženýrských opatření
- předpokládaná doba realizace: 12 dní

Staroměstská: srpen / září 201913

Oprava povrchu komunikace. Investor: Město ČB
- úplná uzavírka
- objízdná trasa bude stanovena v rámci dopravně inženýrských opatření
- předpokládaná doba realizace: 14 dní

Novohradská: červen / červenec 201914

Oprava povrchu komunikace. Akce bude probíhat v koordinaci s Modernizací 
silnice II/156 - Mánesova ulice v Českých Budějovicích. Investor: Město ČB
- úplná uzavírka
- jednosměrný provoz směrem od Senovážného náměstí k náměstí PO II.
- předpokládaná doba realizace: týden

Vrchlického nábř.: 22. 4. - 10. 5. 201916

Horkovod Č.B. - Havlíčkova kolonie II. etapa. Investor: Teplárna ČB
- úplná uzavírka
- jednosměrný provoz směrem od Senovážného náměstí k náměstí PO II.
- předpokládaná doba realizace: 2-3 týdny

Dobrá Voda - U Křížku: 24. 4. - 27. 6. 2019, 7. 6. - 27. 6. 201917

Přeložka STL plynovodu – Dobrovodská v rámci akce D3 Úsilné – Hodějovice, 
přeložka VTL, STL plynovodu a přemístění VTL RS. Investor: ŘSD
- úplná uzavírka
- předpokládaná doba realizace: 2 měsíce, 1 měsíc

Dobrá Voda - Dobrovodská: 24. 4. - 26. 5. 201918

Přeložka STL plynovodu – Dobrovodská v rámci akce D3 Úsilné – Hodějovice, 
přeložka VTL, STL plynovodu a přemístění VTL RS. Investor: ŘSD
- částečná uzavírka
- předpokládaná doba realizace: 1 měsíc

Mánesova: 5. 5. - 30. 11. 201915

Modernizace silnice II/156 - Mánesova ulice v Českých Budějovicích 
a související rekonstrukce vodohospodářských a teplovodních inženýrských 
sítí a modernizace křižovatek včetně kompletní rekonstrukce přilehlé části 
ulice Vrchlického nábřeží v úseku Mánesova - Čechova (září - listopad).
 Investor: JČ kraj, Město ČB, Teplárna ČB
- úplná uzavírka
- doba realizace: 6 měsíců
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Dobrá Voda
u Českých Budějovic
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www.c-budejovice.cz/uzavirky
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