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Rekonstrukce průtahu silnice I/19 v Nezvěsticích 

      Dnem 18. července 2022 bude v Nezvěsticích zahájena rekonstrukce hlavní silnice I/19 včetně chodníků, 

úprav křižovatek, dešťové kanalizace a dalších inženýrských sítí.   

V průběhu stavby bude osazeno dočasné dopravní značení omezení provozu na uvedené silnici. Hlavním 

investorem a stavebníkem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, a.s. a dalším investorem  je Obec Nezvěstice. 

Současně bude probíhat pokládka nového vodovodního potrubí, doplnění splaškové kanalizace a instalace 

nového veřejného osvětlení. Součástí stavby je posunutí a úprava autobusových zastávek pod kostelem                

a výstavba dvou nových přechodů pro chodce s ostrůvky uprostřed silnice pro zvýšení bezpečnosti chodců 

(jeden z přechodů přímo proti ZŠ). Pod kostelem bude také vyznačen přejezd pro cyklisty, kde silnici I/19 

kříží cyklotrasa Plzeň - Brdy. Tato rozsáhlá společná investice má dva cíle. Při jedné stavební akci, 

znamenající rozsáhlá omezení na dlouhý časový úsek, modernizovat veškerá zařízení, nadzemní i podzemní 

sítě technické infrastruktury, nově postavit chybějící moderní a úsporné technologické celky a celé to 

zastřešit finálními povrchovými úpravami na celé ploše průtahu obcí bez dalších zásahů na mnoho let 

dopředu. Za druhé, zvýšit bezpečnost silniční dopravy v celém modernizovaném úseku, především                    

pro chodce a cyklisty. Proto je počítáno v blízkosti MŠ ještě s umístěním nového výškového měření vozidel 

přijíždějících od Spáleného Poříčí a včasném informování řidičů o možnosti otáčení a vrácení v prostoru                 

u nádraží. K tomu ještě navazující poslední velmi důležitá informace. Na OÚ Nezvěstice se 21.1.2020 

uskutečnilo jednání o výstavbě nového viaduktu nad silnicí I/19. Všichni zástupci dotčených organizací - 

Správa železnic, ČD, Policie ČR, Metroprojekt, POVED, RRA Plz. kraje, ŘSD správa Plzeň - podpořili 

návrh Obce Nezvěstice a podepsali souhlas s ponecháním stávající povolené podjezdné výšky 3,3,m i u nově 

projektovaného viaduktu. To je do budoucna záruka zamezení kamionové dopravy přes Nezvěstice!                  

V průběhu stavby bude plynulost silničního provozu narušena a zvýší se provoz motorových vozidel                   

na ostatních silničních komunikacích v obci. Kromě dopravního značení bude silniční provoz řízen 

semafory. Tato 1.etapa rekonstrukce silnice I/19 v Nezvěsticích bude probíhat v úseku od sokolovny                  

po zatáčku (u Nekolů) před mosty přes řeku Úslavu. Omezení provozu v uvedeném úseku bude trvat                 

do konce roku. Tato velmi rozsáhlá rekonstrukce průtahu silnice I/19 naší obcí je největší od roku 1975. 

Určitě omezí normální provoz v obci a pohyb občanů.  

      Vedení obce a ŘSD ČR, jako investoři, se omlouvají za vzniklé překážky a budou spolupracovat na 

jejich minimalizování a možném odstranění spolu s firmou, která bude stavbu realizovat. 

Děkujeme za pochopení. 

Lukáš KARKOŠ 

starosta 

 


