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Název práce 

Mimoúrovňová křižovatka Újezd nad Lesy 

 

Abstrakt 

Tato diplomová práce zpracovává návrh mimoúrovňové křižovatky přeložky 

silnice první třídy I/12 a silnice třetí třídy III/33313 v katastrálním území Újezd nad 

Lesy. Přeložka silnice první třídy se napojuje na D0-Pražský okruh a za obcí Úvaly 

končí napojením na stávající silnici I/12 mezi Prahou a Kolínem. Silnice třetí třídy 

spojuje obce Praha-Újezd nad Lesy a obec Sibřina ve Středočeském kraji.  

Návrh je zpracován jako zjednodušená dokumentace pro územní rozhodnutí. Z 

důvodu umístění mimoúrovňové křižovatky je řešena také přeložka polní cesty 

vedoucí ke hřbitovu. Práce se také věnuje návrhu společného pásu pro provoz cyklistů 

a chodců podél silnice třetí třídy a jeho převedení přes řešenou křižovatku. Návrh je 

zpracován v souladu s pravidly pro užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 
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Title 

Road flyover Újezd nad Lesy 

 

Abstract 

This diploma thesis elaborates design of a road flyover of relaying of road I/12 

and road III/33313 in cadastral area Újezd nad Lesy. The Relaying of road I/12 starts 

in D0-Pražský okruh and ends near to Úvaly town connected to existing road I/12 

between Praha and Kolín. The road III/33313 connects Praha-Újezd nad Lesy town 

and Sibřina town in The Central Bohemian Region.  

The design is processed like simplified project documentation for site permit. 

As consequence of placement of the new road flyover is replacement of agriculture 

road to cemetery solved as well. This thesis also dedicates to design of additional lane 

both for pedestrian and cyclists along the road III/33313 and its crossing with road 

flyover. Whole project is processed according to rules for use by persons with limited 

mobility and orientation. 
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