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UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ při 46. Rallye Český Krumlov 2018
Pátek 18. 5. 2018
Číslo a
název RZ
2/6
Ján

Uzavírka komunikací
Silnice č. II/157 Pořešín (směr od Kaplice nádraží) Besednice uzavřena před křižovatkou Malče z obou
směrů.

Začátek
hodin
16:00

Konec
hodin
00:30
po půlnoci

Silnice č. III/1567 Velešín – Ločenice uzavřena od
křižovatky na Sedlec od Velešína po konec obce Svatý Jan
nad Malší od Ločenic (č. p. 116).

Poznámka
Silnice č. II/157 bude uzavřena
pro veškerý provoz 90 min.
před startem RZ.
Průjezd autobusu Pořešín –
Besednice, linka 330004, se
zastávkou Malče-rozc. bude
povolen, čas cca 16:54 hodin.
Příjezd a odjezd místních
obyvatel Sv. Janu nad Malší
přes náves od točny ve směru
od Ločenic bude umožněn po
domluvě s pořadateli.

Uzavřen Svatý Jan n/M. od točny autobusů do obce
na náves a dále místní komunikace kolem OÚ vedoucí na
silnici č. III/1567 (současně i MK vedoucí do statku), pod
obcí pokračuje po MK do statku, kde bude uzavřena část
prostoru statku kolem silnice, uzavírka pokračuje po této
silnici směr Pod Horou, Chlum do osady Malče a odtud po
silnici č. III/15717 na křížení silnic, přejezd silnice č. II/157,
uzavírka pokračuje po místní komunikaci přes Smrhov,
Přísečno až ke křižovatce místní komunikace se silnicí č.
III/14625 (vedoucí z Blanska do Soběnova).

Průjezd autobusů Ločenice –
Svatý Jan nad Malší točna –
Ločenice povolen.

3/7
Citajl

Silnice č. III/1583 z obce Malonty přes Bukovsko uzavřena
cca 500 m před začátkem osady Bukovsko ve směru od
Malont, uzavírka této silnice končí na konci osady
Bukovsko ve směru na Rychnov nad Malší za č. p. 13.
Trasa dále pokračuje obecní komunikací obce Malonty
směr Vyhlídka, po polních, soukromých lesních
komunikacích na silnici č. III/1585 (Bělá – Cetviny) 1,5 km
před obcí Bělá ve směru od Cetvin a Tiché. Komunikace č.
III/1585 bude uzavřena v délce cca 1,7 km 100 m před
křižovatkou s lesní cestou (48.6433714N, 14.5793697E)
po křižovatku v Bělé u č. p. 20 Penzion Bělá u křížení
silnice č. III/1585.

16:30

4/8
Kohout

Komunikace č. III/1544 vedoucí z křižovatky se silnicí
II/154 uzavřena pro veškerý provoz mimo rallye, dále
trasa vede do Předlesí – Kamenice a pokračuje lesními
cestami do Velkých Skalin, místními komunikace směrem
k Ličovu na silnici č. III/1543 a po ní do Děkanských Skalin
a místními komunikacemi do obce Soběnov včetně
průjezdu návsí, průjezdu místními komunikacemi ke
statku s napojením na komunikaci č. III/14625 zpět do
obce Soběnov.
Uzavírka místní komunikace Předlesí – Kamenice od č. p.
311 po vjezd na lesní komunikace.
Uzavírka silnice č. III/1543 od osady Ličov (náves u č. p.
9, 10), po Děkanské a Velké Skaliny.
Uzavírka komunikace č. III/14625 od začátku obce
Soběnov ve směru od Besednice přes náves po konec
obce Soběnov směrem na Blansko, Kaplici.

17:00

01:00
po půlnoci

01:30
po půlnoci

Silnice č. III/ 1583 a III/1585 ve
vypsaných úsecích budou
uzavřeny pro veškerý provoz
min. 90 minut před startem RZ.
Ostatní komunikace jsou pro
veřejnost zakázané.
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Sobota 19. 5. 2018
Číslo a
název RZ

Uzavírka komunikací

Začátek
hodin

Konec
hodin

Poznámka

9 / 13
Malonty

Pohorská Ves ve směru od Benešova nad Černou od
křižovatky silnice č. III/1549 s křižovatkou silnice č.
III/15410 na Lužnici – průjezd obcí Pohorská Ves ke
hřbitovu, dále odbočení na Malonty po silnici č. II/158
– průjezd obcí Malonty přes náves, silnice č. II/158
uzavřena až ke křižovatce do nové části u č. p. 18. Po
odbočení na Bělou trasa pokračuje po silnici č. III/1585
směr Cetviny a po silnici č. III/1584 do osady Tichá (po
č. p. 40, 153).

8:30

17:45

Průjezd Pohorskou Vsí směr
Pohoří bude uzavřen 90 min
před startem RZ!
Totéž obyvatelé Malont uvnitř
obce.

10 / 14
Rožmberk

Uzavřena komunikace Metlická od silnice č. II/160 ve
městě Rožmberk nad Vltavou a dále lesní komunikace
Spojka a Rožmitálská.

09:30

18:45

Pohyb místních bydlících od
hlavní silnice č. II/160 po
časovou kontrolu u „tří věží“
regulovaně možný. Průjezd do
kempu regulovaně po domluvě!

11 / 15
Rožmitál

Rožmitál na Šumavě – zákaz odbočení do ulice Na
Sadech, ta uzavřena od křižovatky se silnicí č. III/00359,
dále uzavírka pokračuje místní komunikací pod ulicí Na
Sadech a pak přes Čeřín, Jistebník do Zátoně, lesní částí
přes Všeměry, kolem Dubové do Práčova, po části
komunikace č. III/1574 za křižovatku s odbočením do
Zátesu, po místních komunikacích Zátes, Spolí. Konec
uzavírky na konci osady Spolí na křižovatce silnice č.
III/1571 s místní komunikací vedoucí do Přídolí.

10:00

19:00

Obyvatelům Spolí bude
umožněn vjezd a výjezd až cca
k č. p. 4, 5, 29 dle pokynů
pořadatelů!

V obci Zátoň uzavírka silnice č. III/1607 před mostem
přes řeku Vltavu.
Platí uzavírka ze silnice č. II/160 na skládku Lověšice po
místní komunikaci.

POZOR:
V době seznamovacích jízd ST
13:00 – 19:00 a ČT 8:00 – 20:00
bude místní komunikace Spolí –
Přídolí od č. p. 31 jednosměrná
(ve směru ze Spolí do Přídolí)
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Pátek 18. 5. 2018 – sobota 19. 5. 2018 – neděle 20. 5. 2018
Místo

Uzavírka

Začátek

Konec

Výstaviště České
Budějovice

areál výstaviště

od 00:00 v pátek 18. 5. 2018

do 17:00 v sobotu 19. 5. 2018

Parkoviště P1
Jelení zahrada
Český Krumlov

parkoviště

od 00:00 v pátek 18. 5. 2018

do 10:00 v neděli 20. 5. 2018

Kaplice

Parkoviště v Českobudějovické ulici

6:00 v pátek 18. 5. 2018

22:30 v pátek 18. 5. 2018

Kaplice

Českobudějovická ulice od
křižovatky s ulicí Horskou po
křižovatku s ulicí Na Vyhlídce

18:00 v pátek 18. 5. 2018
60 min. před začátkem

22:30 v pátek 18. 5. 2018
do ukončení

pro stavbu rampy ve čtvrtek
17. 5. 2018 od 00:00

přeskupení

