
Odbor dopravy upozorňuje: 
 

 

 
 

V době od 15.06.2018  do 16.06.2018 
 

bude probíhat XIV. AGROTEC PETRONAS RALLY 2018 

 

"uzavírka silničního provozu" v době od 15.06.2018 do 16.06.2018 v tomto rozsahu: 

úplná uzavírka silnic II/381, II/420, III/4217, III/42111 – v pátek 15.06.2018 

úplná uzavírka silnic II/381, III/420, III/4217 – v sobotu 16.06.2018 

úplná uzavírka místní komunikace v ulici Husova, v ulici Herbenova (úsek bez přilehlé zástavby) v Hustopečích – od 

15.06.2018 do 16.06.2018 

 

částečná uzavírka a objížďka po této trase: 

silnice - II/380, II/381, II/421, II/425, II/4211, III/42114, III/4217, III/0511, III/0544, III/00220 v území obcí a k nim 
příslušných katastrálních území: městys Boleradice, město Hustopeče, obec Křepice, obec Diváky, obec Nikolčice, 
obec Starovice, městys Velké Němčice, město Velké Pavlovice, obec Šitbořice, město Klobouky u Brna, obec 
Morkůvky a obec Brumovice. 

 

částečné omezení silničního provozu na silnici II/425 v ulici Bratislavská, v Hustopečích – pro SERVIS RALLY 

v areálu společnosti MOSS Logistic Hustopeče 



Odbor dopravy upozorňuje: 
 

 

 
 

  

RZ 1/4 Starovice, délka 11,99 km 
 uzavírka silnic  --- 
 čas uzavírky 10:50 hod. do 16.06.2018 do 0:40 hod. 
 přímo dotčená obec --- 
 

RZ 2/5 Kurdějov, délka 14,73 km 
 uzavírka silnice  II/420 
 čas uzavírky 17:55 hod. do 16.06.2018 do 01:20 hod. 
 přímo dotčená obec – Kurdějov 
 
RZ 3/6 Boleradice – Bořetice, délka 9,16 km 

uzavírka silnic  III/4217, III/42114 
 čas uzavírky 17:55 hod. do 16.06.2018 do 01:20 hod. 
 přímo dotčená obec --- 



Odbor dopravy upozorňuje: 
 

 

 
 

RZ 7/10 Šitbořice, délka 9,31 km 
uzavírka silnice  II/381 

 čas uzavírky 8:15 hod. do 15:30 hod. 
 přímo dotčená obec – Klobouky u Brna/Martinice 
 
RZ 8/11 Němčičky, délka 6,03 km 

uzavírka silnic  --- 
 čas uzavírky 8:50 hod. do 16:15 hod. 
 přímo dotčená obec --- 
 
RZ 9/12 Horní Bojanovice - Diváky – Nikolčice, délka 22,50 km 

uzavírka silnic  III/4217, II/381 
 čas uzavírky 9:00 hod. do 17:00 hod. 
 přímo dotčená obec – Horní Bojanovice, Diváky, Nikolčice 
 



Odbor dopravy upozorňuje: 
 

 

 
 

 

 

start a cíl 

Uzavření průjezdu Husovy ulice v Hustopečích od 15.06.2018 od 12:00 hod. do 16.06.2018 do 20:00 hod.  
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Ulice Herbenova: v úseku bez přilehlé zástavby bude uzavřena 
15.06.2018 od 14:00 hod. do 16.06.2018 do 22:00 hod. 
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Servis: ulice Bratislavská - částečné omezení sil. provozu 15.06.2018 
od 00:00 hod. do 16.06.2018 do 22:00 hod. 

 


