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Předmětem této diplomové práce je návrh přeložky komunikace II/112 

(severovýchodní obchvat města Benešov) v návrhové kategorii S 9,5/70. Účelem je 

převedení zejména nákladní dopravy z centrální části města a zároveň napojení 

obchvatu na stávající silniční síť. Návrh je proveden formou studie. 
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The subject of this Master thesis is the solution of a road relocation of the road II/112 

(northeast bypass of the city Benešov) at design category S 9,5/70. The purpose is to 
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connect the bypass to the existing road network. The project documentation is made 

in stage of study. 
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