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Silnice  I/53
Dobšice, průtah

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Území dotčené stavbou se nachází na rozhraní 
města Znojma a obce Dobšice. První část trasy 
vede příměstským extravilánem s  výhledovým 
rozvojem průmyslové a  obchodní zóny. Vpra-
vo ve směru staničení se nachází zemědělsky 
užívané pozemky, vlevo leží nákupní centrum 
Albert, firmy Plastové přepravní obaly, Dřevopro-
dukt a České pošty. Dále trasa vede jako průtah 
obcí Dobšice s téměř uzavřenou oboustrannou 
zástavbou. V centru obce se rozšiřuje v náves. 
Výjezd z obce je ve stoupání k napojení na silnici 
II/412 – obchvat Znojma.

Začátek úpravy leží bezprostředně za křižovat-
kou s komunikací II/413 (Družstevní ulice) v km 
0,416. Konec úpravy je situován v místě napojení 
na komunikaci II/412 v km 2,564. Úprava končí 
ve výjezdové rampě z Dobšic, prostor křižovatky 
nebude dotčen. Celková délka upravovaného 
úseku silnice I/53 činí 2149 metrů. Výstavba pro-
bíhala na ploše stávající silnice I/53, stávajících 
vjezdů a připojení místních komunikací.

Z hlediska charakteru stavby, kdy došlo k úpra-
vě stávajícího stavu povrchu komunikace, rekon-
strukcím mostů a k přeložkám dotčených inže-
nýrských sítí, nebyl narušen stávající ráz ulice.

Stávající vozovka byla živičná, většinou bez ob-
rub, šířka současného zpevnění se pohybovala 
převážně mezi 7,25–7,5 metru. V  rámci rekon-
strukce byla provedena oprava a zesílení živičné-

ho krytu komunikace, úprava napojení místních 
komunikací a  domovních vjezdů způsobených 
reprofilací hlavní silnice. Dále došlo k vybudování 
podélných stání na komunikaci. Most přes potok 
Leska byl zdemolován a následně byl postaven 
nový most. Most přes Dobšický potok prošel re-
konstrukcí. 

V místech nedostatečného krytí nebo souběhu 
s navrženým obrubníkem byly provedeny rekon-
strukce a přeložky dotčených inženýrských sítí. 
Součástí stavby byly také rekonstrukce a úpravy 
odvodnění.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

V rámci rekonstrukce silnice I/53 v obci Dobšice byla prove-
dena oprava a zesílení živičného krytu komunikace, úprava 
napojení místních komunikací a domovních vjezdů způsobe-
ných reprofilací hlavní silnice. 

Silnice I/53 zajišťuje propojení významných komunikací mezinárod-
ních tahů E461(silnice R52) od Brna s tahem E59 (silnice I/38) a dále 
od Znojma je propojena v České republice se směrem Vysočina–
Praha a na jih přes hraniční přechod Hatě/Kleinhaugsdorf se silniční 
sítí v  Rakousku. Na rakouském území pokračuje tah E59 v  trase 
silnice B 303/ S3 po dálnici A1, po níž pokračuje ve směrech Vídeň–
Itálie nebo Salzburg–Německo.

Rekonstrukcí silnice v průtahu Dobšicemi se výrazně zlepší životní 
prostředí. Úpravy jsou provedeny v souladu s nejnovějšími poznatky 
a normami, které se zabývají usnadněním pohybu a bezpečností, 
a to i pro zdravotně postižené osoby. Zároveň opravou povrchu vo-
zovky a vybudováním odvodnění jejího povrchu došlo ke značnému 
snížení prašnosti a hlučnosti způsobené dopravou.

Stavba I/53 Dobšice, průtah je neinvestiční akcí, která řešila opravu 
poruch krytu vozovky a dvou mostních objektů. Poruchy byly způ-
sobeny dlouhodobými účinky za-
tížení těžkou nákladní dopravou. 

Celý zrekonstruovaný úsek bude 
výhledově zařazen do silnic III. 
třídy a předán do správy SÚS 
Znojmo.
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Na stavbu je zpracována dokumentace pro stavební povolení z března 2013. V listopadu 2015 
byl aktualizován záměr projektu, který byl v lednu 2016 schválen.
Revize PDPS za účelem úpravy POV v návaznosti na úpravu harmonogramu je dokončena. 
Smlouva s vítězem výběrového řízení byla podepsána 6. 6. 2017. Stavba byla zahájena 10. 7. 
2017. Stavba byla uvedena do provozu v prosinci 2018.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VZ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVZUR ZSSPZPEIA

12/201809/2016– 07/201701/201501/2016_

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 2149 m
kategorie: MO2k 7,5/7,5/30,  
S 7,5/50, MO 7,0/50
Mostní objekty:
rekonstrukce: 1
nový most (náhrada za demolici): 1
Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 4
objekty elektro: 2
přeložky plynovodu: 

Název stavby:
I/53 Dobšice, průtah
Místo stavby:
Jihomoravský kraj
Katastrální území:
Znojmo-město, Znojmo-Louka, 
Dobšice
Druh stavby:
rekonstrukce

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel DSP:
PK OSSENDORF s.r.o,
Zhotovitel:
SaM silnice a mosty a.s.
Cena stavby dle smlouvy:
30 417 129 Kč bez DPH

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v prosinci 2018. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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