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V souladu s aktualizovaným harmonogramem prací se dokončuje III. etapa rekonstrukce 
státní silnice č. II/106 a následně bude zahájena IV. etapa této rekonstrukce, která proběhne ve 
dnech 10.9. – 7.10.2018. V souladu s tím vydal Městský úřad Černošice, Odbor stavební úřad 
– oddělení dopravy a správy komunikací, jako silniční správní úřad podle ustanovení § 24 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, povolení 
k úplné uzavírce komunikace  II/106 v úseku : 
od ulice V Klících k ulici Tiskárenská (včetně obou křižovatek) s termínem od 10.9.2018 
do 7.10.2018 
Tímto se ruší stanovená objízdná trasa přes místní část Brunšov, ulice Na Ovčičkách s tím, že 
budou v tomto směru odstraněny semafory, které sloužily k řízení dopravy v tomto uvedeném 
úseku. 
Nově objízdná trasa povede směr Štěchovice, z místní části Hradištko ulicí Chovatelů směr 
vpravo do ulice Polní, dále do místní části Rajchardov, ulicí Rajchardova, která bude 
jednosměrná, s výjezdem vlevo na zrekonstruovaný úsek státní silnice ulice Benešovská 
s pokračováním do Štěchovic. 
Ze Štěchovic směr Hradištko povede objízdná trasa přes místní část Brunšov po 
zrekonstruovaném úseku do místní části Rajchardov, odbočka vpravo do ulice Rajchardova, 
tento úsek bude rovněž jednosměrný, a dále směr ulice Polní, odbočka vlevo do ulice 
Chovatelů, končící výjezdem na státní silnici, ulice Benešovská. 
Tímto opatřením se ruší autobusové zastávky v obou směrech Hradištko,Brunšov,Na 
Ovčičkách. 
Zřizují se zastávky Hradištko,Brunšov obousměrně ve stávajících zastávkách linky 338. 
Zastávky Hradištko,Rajchardov se zřizují směr Pikovice v ulici Rajchardova, cca 10 m za 
křižovatkou s ulicí Benešovská, směr Štěchovice ve stávající zastávce linky 338.  Zastávky 
Hradištko,U Rybníčku se zřizují směr Pikovice v ulici Pikovická, 10 m za křižovatkou, 
v ulici Pikovická, a o 200 m dále v centru obce,  směr Štěchovice v přemístěné zastávce linky 
438 směr Krňany 10m před křižovatkou s ulicí Chovatelů. Ostatní zastávky zůstávají 
umístěny ve stávajících zastávkách linky 338. Jízdní řády zůstávají neměnné. 
 
 
Hradištko dne 3.9.2018  
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