
 
 

UPOZORNĚNÍ NA UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ 

 

Dopravní situace při AGROTEC PETRONAS SYNTIUM RALLY 2012  bude značně komplikovaná 
dvěma dlouhodobými uzavírkami, které stály i za nutností přestavět podstatnou část tratě. Pro 
diváky znamenají najíždění více kilometrů a uzavření některých oblastí. 
V obci Boleradice probíhají ve dnech 22. až 24.6.2012 „Jánské hody“. Při průjezdu obcí počítejte 
s konáním krojovaných průvodů. Prosíme o vaši ohleduplnost a dodržování rychlostních limitů. 
Bližší najdete na http://www.boleradice.cz/ 
 
Dlouhodobě uzavřeny jsou dvě páteřní komunikace v severojižním směru. 
 
Silnice 421 z Velkých Pavlovic do Kyjova bude úplně uzavřena od začátku obce Bořetice ve 
směru od Velkých Pavlovic až po obec Kobylí. Do obce Bořetice bude možný průjezd pouze 
z Velkých Pavlovic přes Němčičky a po velké objížďce přes Čejkovice, Čejč, Kobylí a Vrbici. 
 
V pátek 22.6.2012 dojde i k uzávěře komunikace Němčičky – Bořetice od konce obce Němčičky. 
Obec Bořetice tak bude pro diváky přístupná pouze velkou objížďkou přes Čejkovice, Čejč, Kobylí 
a Vrbici. Obec Němčičky bude pro diváky přístupná od Velkých Pavlovic. 
V sobotu 23.6.2012 bude uzavřena komunikace Velké Pavlovice – Němčičky – Bořetice již 

z Velkých Pavlovic.  
Obec Bořetice bude pro diváky přístupná stejně jako v pátek. Obec Němčičky bude pro diváky 

omezeně přístupná z Bořetic. 
 
Silnice 420 z Hustopečí do Klobouk bude úplně uzavřena z Hustopečí po konec obce 
Kurdějov. Do obce Kurdějov bude omezený příjezd od Hustopečí, obec Kurdějov bude 
neprůjezdná. 
 
V pátek 22.6.2012 dojde k uzávěře komunikace Nikolčice – Diváky. Obce Nikolčice a Diváky 
budou přístupné přes Velké Němčice, Křepice, resp. Šitbořice. 
V sobotu 23.6.2912 dojde k uzávěře komunikace Nikolčice – Diváky a Nikolčice – Šitbořice. 
Obec Nikolčice a část obce Diváky budou přístupné přes Velké Němčice, Křepice, resp. 

Šitbořice. 
 
Při plánování návštěvy AGROTEC PETRONAS SYNTIUM RALLY 2012 berte tato omezení na 
zřetel, vyhnete se komplikacím při přesunech v den rally. 

 

Bližší informace o uzavírkách najdete na http://www.susjmk.cz/index.php?susdoul=1 
 
V orientačních mapách jsou dlouhodobé uzavírky vyznačeny červeně, uzavírky z důvodu 
pořádání AGROTEC PETRONAS SYNTIUM RALLY 2012 modře. 
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