
INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 01/2023

Kaznějov – Třemošná

Silnice I/27

TřemošnáTřemošná

Horní BřízaHorní Bříza

KaolinkaKaolinka

JalovčinyJalovčiny

OlejnáOlejná

BýkovBýkov

KameniceKamenice

Na KaolinceNa Kaolince

Břízský MlýnBřízský Mlýn

27

27 27

III/2312 III
/1

80
4

III
/1

80
4

III/2312

III/1804

III/1807

III/18010

III/1809Plzeň

Žatec

stavba I/27 Kaznějov, obchvat

komunikační propojení Třemošná – Horní Bříza 

okružní křižovatka

mimoúrovňová křižovatka

Silnice I/27

stavba 

Kaznějov – Třemošná

ŽatecŽatec

StříbroStříbro

NýřanyNýřany

KraloviceKralovice

HořoviceHořovice

PodbořanyPodbořany

LounyLouny

RakovníkRakovník

Rokycany

Karlovy

Rokycany

Vary
Karlovy

Vary

PlzeňPlzeň

řešená stavba

jiné stavby

Geografická data poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR, 2008

0 500 1000 m

P72



Silnice I/27Kaznějov – Třemošná

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Začátek trasy se nachází přibližně 200 m před kři-
žovatkou se silnicí III/1807, kde se trasa napojuje na 
dokončený obchvat Třemošné. Konec přeložky na-
vazuje na samostatně projektovaný obchvat Kazně-
jova. Trasa je navržena v kategorii S 9,5/90. Celková 
délka stavby činí 4100 metrů.

Od počátku úseku do cca km 1,50 se jedná o sta-
vební úpravy stávající silnice v nynější trase. Změny 
v  tomto případě zahrnují úpravu nivelity a  rozšíře-
ní vozovky na kategorijní šířku. Přibližně v  úseku 
km 1,50 až 4,00 vede přeložka v nové trase a s no-
vým mimoúrovňovým křížením dráhy. 

V úseku od km 3,80 do 4,10 dochází k napojení na 
samostatně připravovaný obchvat Kaznějova (navá-
zání protisměrných oblouků). Téměř celá trasa je od 
bezejmenné vodoteče až po navazující obchvat Kaz-
nějova vedena ve stoupání.
 
Trasa se skládá z  přímého úseku přibližně délky 
2,50 km (ve kterém bude umístěna křižovatka) a dvou 
protisměrných oblouků o poloměru R=750 m, resp. 
R=650 m

Přeložka silnice I/27 je vedena východněji od stá-
vající komunikace, čímž se vzdaluje od obce Horní 
Bříza. Její napojení na novou přeložku cca v km 2,2 
je řešeno pomocí křižovatky. Posuzována byla vari-
anta úrovňového i mimoúrovňového řešení, přičemž 
v  rámci nové studie je preferováno mimoúrovňové 
křížení. Z nové MÚK vede komunikace do obce Hor-

ní Bříza, kde na křížení s původní I/27 vznikne pěti-
ramenná okružní křižovatka. Kromě původní I/27 je 
do ní napojena ze dvou směrů ještě silnice III/1804 
vedoucí do obce. 

V  rámci realizace přeložky silnice I/27 bude nutné 
v km 2,6 vystavět přemostění stávající železniční trati 
č. 160 Plzeň–Žatec. Další takřka sousední most po-
slouží pro přeložku lesní cesty. Na hlavní trase jsou 
předběžně uvažovány i mostní objekty přes vodoteče 
(bezejmenná vodoteč, Bílý potok). Lze však předpo-
kládat, že po bližším posouzení bude možné jejich 
nahrazení kapacitními rámovými propustky. 

Pro obsluhu lesních pozemků je uvažována nezbytná 
úprava účelových komunikací (lesních cest). Je uva-
žována kategorie P 5,0/30. 

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Stavbou „I/27 Kaznějov–Třemošná“ bude od-
straněno nevhodné směrové a výškové vedení 
stávající komunikace mezi obcemi Třemošná 
a Kaznějov. Dokončená stavba přispěje ke zvý-
šení bezpečnosti silničního provozu a  taktéž 
ke zlepšení plynulosti dopravy v  předmětném 
úseku.

Úsek úpravy silnice I/27 mezi obcemi Třemošná 
a  Kaznějov je součástí řešení přeložky silnice I/27 
od hranice Plzeňského a Středočeského kraje až po 
statutární město Plzeň. Cílem úpravy je odstranit ne-
vhodné směrové a výškové vedení stávající komuni-
kace a její vyvedení mimo centra měst a obcí. 

Návrh trasy vychází ze zachování průběhu stávající 
I/27 v částečném rozsahu a z návrhu silničního tahu 
v odpovídající kategorii dle kategorizace silniční sítě, 
tedy S 9,5/90 s minimalizací dopravních napojení.  

Při návrhu je uvažováno s trasou stávající I/27 pro ob-
sluhu místních dopravních vztahů resp. jako s trasou 
možných objížďkových úseků a to jak v době provo-
zu, tak i v době postupné výstavby nově budovaných 
úseků I/27.

Silnice I/27 procházející Plzeňským krajem patří ne-
jen k významným komunikacím zajišťujícím dopravní 
spojení obcí a  měst s  krajským městem Plzní, ale 
i  k  silnicím mezinárodního významu s  označením 
E53. Tato komunikace za-
jišťuje obsluhu rozsáhlého 
území se spojením měst 
Dubí (I/8)–Litvínov–Most 
(I/13, I/15)–Žiželice (I/7)–
Žatec–Bukov (I/6)–Plzeň 
(I/20, I/26)–Klatovy (I/22)–
Železná Ruda/Německo.
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Na stavbu, která je součástí projektu „Silnice I/27 Třemošná – hranice kraje“ 
byla zpracovaná technická studie, dokumentace EIA, vydáno stanovisko EIA 
a byl zpracován investiční záměr. 
Navržená trasa přeložky je v souladu se Zásadami územního rozvoje Plzeň-
ského kraje a územními plány jednotlivých obcí.
V rámci přípravy byla v 05/2018 vydána optimalizace trasy ve variantě 2, která 
navazuje na předchozí studii z roku 2016 a obsahuje několik dílčích úprav.
V 05/2019 byl zpracován záměr projektu, který byl centrální komisí MD 
schválen 28. 6. 2019. V roce 2020 byl zpracován předběžný GTP. V současné době se dokončuje dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR).

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

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

UPVŘUR ZSSPZPEIA
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DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 4100 m
kategorie: S 9,5/90
Mostní objekty:
na silnici I/27: 3
Mimoúrovňové křižovatky:
počet: 1
Ostatní křižovatky:
okružní: 1

Úpravy ostatních komunikací:
provizorní komun.: 1 (délka: 1500 m)
polní a lesní cesty: 1
Celkový objem zemních prací:
násypy: 100 000 m3

výkopy: 180 000 m3

Název stavby:
I/27 Kaznějov – Třemošná
Místo stavby:
Plzeňský kraj
Katastrální území:
Třemošná, Horní Bříza, Hromnice, 
Kaznějov
Druh stavby:
novostavba

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel TS a DÚR:
Woring spol. s r.o.
Předpokládaná cena stavby:
495 762 000 Kč (bez DPH)

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v lednu 2023. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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