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Abstrakt 

Předmětem této bakalářské práce je návrh obchvatu pozemní komunikace II/321 

procházející obcí Černíkovice – Domašín. Návrh je proveden formou studie. Dojde 

k přeložení silnice II. třídy II/321 mimo centrální část obce. Cílem je zejména 

převedení intenzity nákladní dopravy. Součástí obchvatu je řešení úrovňového křížení 

se stávající silnicí III/3205. 
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Abstract 

The subject of this bachelor thesis is the project of a bypass on the road II/321 passing 

through municipality Černíkovice – Domašín. The project is done in a form of study. 

Road II/321 will be transferred out of the central part of the municipality. The specific 

aim is to redirect freight transport. The bypass includes At-grade intersection solution 

with the existing III/3205 road. 
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