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Plán organizace výstavby modernizace silnice II/315. 
 

Předmět jednání:  Seznámení přítomných s navrženým plánem POV na II/315 

MÍSTO:  Městský úřad Ústí nad Orlicí 
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DATUM:  14. 9. 2017 
ÚČASTNÍCI:  dle prezenční listiny 

 
SCHŮZKA číslo: 1 

 
Vypracováním Plánu organizace výstavby modernizace výstavby silnice II/315 byla na základě 
výběrového řízení pověřena firma HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Sokolovská 
100/94, IČ: 45797170, PSČ: 186 00 Praha 8. 
 
Modernizace silnice II/315 navazuje na již zrealizovaný úsek Choceň – Loučky v rámci 
dotačního programu ROP a je ze strany investora Pardubického kraje předpoklad zařazení 
navazujících úseků této modernizace do program IROP. Jedná se o dotační program v rámci 
EU. Úsek modernizované silnice pokračuje přes obec Hrádek do Ústí nad Orlicí.  V současné 
době se již realizuje úsek II/315 Hrádek průtah od odbočky se silnicí III/315 6 za most ev. č. 
315-006 směrem na Ústí nad Orlicí. 
Dělení a označení staveb: 

I.  stavba Modernizace silnice II/315 Hrádek – průtah 
II. stavba Modernizace silnice II/315 křižovatka s III/360 16 – Hrádek 
III. stavba Modernizace silnice II/315 Loučky - křižovatka s III/360 16 
IV. stavba Modernizace silnice II/315 Hrádek – Ústí nad Orlicí 

 
S ohledem na již probíhající realizaci Modernizace silnice II/315 Hrádek – průtah byl upraven 
harmonogram prací navazujících úseků. 
Realizace modernizace silnice II/315 je rozdělena do čtyř samostatných na sebe navazujících 
úseků. V současné době realizovaným úsekem je Modernizace silnice II/315 Hrádek průtah. 
Dalším úsekem je Modernizace silnice II/315 Loučky – křižovatka s III/360 16 dále úsek 
Modernizace silnice II/315 křižovatka s III/360 16 – Hrádek a posledním úsekem je 
Modernizace silnice II/315 Hrádek – Ústí nad Orlicí. 
Na 14. 9. 2017 svolal zhotovitel Plánu organizace výstavby modernizace výstavby silnice 
II/315 pracovní jednání k projednání připomínek a požadavků ke zpracování postupu 
výstavby na silnici II/315. Prezenční listina přítomných účastníků je přílohou tohoto záznamu. 
 

I. stavba  Modernizace silnice II/315 Hrádek - průtah  
Prvním realizovaným úsekem je modernizace silnice II/315 v průtahu obcí Hrádek ve 
staničení km 20,950-22,655. Tento úsek je realizován na dvě etapy. I. Etapa realizace v roce 
2017 je od křižovatky se silnicí III/315 6 na Sudislav v průtahu obcí Hrádek až za most 315-
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006 směrem na Ústí nad Orlicí. Tato etapa realizace má termín dokončení do 31. 10. 2017. II. 
Etapa realizace tohoto úseku je v plánu od 1. 4. 2018 do 30. 9. 2018. Jedná se o úsek od 
křižovatky se silnicí III/315 6 na Sudislav po konec obce Hrádek směrem na křižovatku se 
silnicí III/360 16. Generální projektant stavby je SILNIČNÍ PROJEKT, spol s r. o., Brno. 
Zhotovitelem je sdružení firem D.I.S. Brno a Váhostav Bratislava. Dle sdělení zástupců Pk je 

firma D.I.S. Brno v insolvenci. 

 
II. stavba Modernizace silnice II/315 Loučky – křižovatka s III/360 16 

Stavba ve staničení km 14,150-20,245. Vzhledem k délce úseku je realizace stavby rozdělena 
na 10 částí s ohledem na komplikovanou dopravní obslužnost řešeného úseku.  
Jedná se o etapy: 

• etapa 3.1 křižovatka II/315 se silnicí III/360 16 navazující na úsek Modernizace silnice 
II/315 křižovatka s III/360 16 – Hrádek,  

• etapa 3.2 od křižovatky s III/360 16 po obec Jehnědí,  

• etapy 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 jsou etapy v obci Jehnědí rozděleny tak, aby bylo možné po 
místních komunikacích zajistit dopravní obslužnost.  

• etapa 3.7 od konce obce Jehnědí do obce Sv. Jiří.  

• etapa 3.8 a 3.9 úprava křižovatky ve Sv. Jiří s objízdnou trasou po místních 
komunikacích a etapa 3.10 od konce obce Sv. Jiří až po pracovní spáru již 
dokončeného úseku stavby Choceň – Loučky.  

 
Na tuto stavbu již bylo vydáno stavební povolení. 
V obci Jehnědí se počítá s vybudováním dočasné točny pro autobusy (u Sokolovny). 
Generální projektant stavby je HaskoningDHV Czech republic spol. s r.o., Praha. 
 

III. Modernizace silnice II/315 křižovatka s III/360 16 – Hrádek 
Stavba ve staničení km 20,245-20,950. Stavebně je tento úsek možné provádět jako 
ucelenou část s úplnou uzavírkou. Nelze dělit na etapy.  
Dle vyjádření zástupců Pk je možné provádět stavební práce až od září 2018 po dokončení 
úseku Modernizace silnice II/315 Hrádek – průtah.  
Na tento úsek již bylo vydáno stavební povolení. 
Generální projektant stavby je SILNIČNÍ PROJEKT, spol s r. o., Brno.  
 

IV. Modernizace silnice II/315 Hrádek – Ústí nad Orlicí. 
Stavba ve staničení km 22,655-25,832. Realizace stavby se předpokládá na 2 etapy a to 
Hrádek – Kerhartice ve staničení km 22,655-23,920  a Kerhartice – Ústí nad Orlicí ve staničení 
km 23,920-25,832.  
Policie ČR požaduje při realizaci etapy Hrádek – Kerhartice ve staničení km 22,655-23,920 
zachovat provoz pro osobní dopravu a školní autobus mezi obcí Hrádek a Kerhartice. 
K tomu je možné po úpravě použít účelovou komunikaci mezi železničním koridorem a 
Tichou Orlicí včetně provizorního přemostění Tiché Orlice s napojením provizorní 
komunikace na již zrealizovaný úsek Hrádek – průtah. Tato navrhovaná objízdná trasa 
(Policie ČR, p. Kaplan) a její úprava není součástí zpracované dokumentace pro stavební 
povolení a je nutné ze strany investora tento požadavek do dokumentace pro stavební 
povolení zahrnout - generální projektant stavby je SILNIČNÍ PROJEKT, spol s r. o., Brno..  
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Na tento úsek silnice II/315 Hrádek – Ústí nad Orlicí nebylo vydáno stavební povolení, 
probíhá majetkoprávní vypořádání pozemků potřebných pro realizaci stavby - generální 
projektant stavby je SILNIČNÍ PROJEKT, spol s r. o., Brno.. 
 
Vyjádření účastníků: 
HaskoningDHV: Zpracovatel Plánu organizace výstavby modernizace silnice II/315 seznámil 
přítomné s rozdělením jednotlivých naplánovaných úseků staveb na etapy tak, aby byla v co 
největší míře zachována dopravní obslužnost obcí na trase řešeného úseku s minimálním 
omezením.  
Pro zajištění bezproblémové dopravní obslužnosti provozu při provádění stavebních prací na 
II/315 po celou dobu realizace všech úseků doporučuje využít menších autobusů pro 
přepravu cestujících. 
Zvážit možnost kyvadlové dopravy autobusů pro přepravu cestujících na vybraných úsecích 
stavby. 
Na úseky staveb Modernizace silnice II/315 křižovatka s III/360 16 – Hrádek a Modernizace 
silnice II/315 Loučky – křižovatka s III/360 16 vysoutěžit jednoho zhotovitele stavebních 
prací. 
Poznámka: zpracovatel POV zmínil, řešit obslužnost autobusové dopravy – školní linky, linky 

na úřady a k lékařům obdobně jako při výlukách na železnici (NAD - náhradní autobusová 

doprava) zřízení takovéto NAD dopravy, by byla řešena přímo v projektech (např. 

zabezpečení veřejných zájmů – ve všeobecných položkách, vedlejší rozpočtové náklady). 

 
 
Policie ČR: S ohledem na dopravní obslužnost řešeného území je nutné stavební práce 
provádět za provozu.  
Pokud si stavební práce vyžádají úplnou uzavírku je možné využít za objízdné trasy pro 
rezidenty místní účelové komunikace.  
Provizorní zastávky autobusů je možné ponechat bez nástupních hran. 
Při realizaci úseku Modernizace silnice II/315 Hrádek – Ústí nad Orlicí, část Hrádek – 
Kerhartice ve staničení km 22,655-23,920 zachovat provoz pro osobní dopravu a školní 
autobus mezi obcí Hrádek a Kerhartice (provizorní most, vedení po účelové komunikaci 
s kyvadlovou dopravou.  
 
Pardubický kraj: Stavební práce na Modernizaci silnice II/315 Hrádek budou pokračovat do 
září 2018. Vzhledem k dopravě stavebního materiálu a pokládce asfaltových směsí na této 
etapě není možné uzavřít úsek Modernizace silnice II/315 křižovatka s III/360 16 – Hrádek 
dříve než v září 2018. Je možné realizovat od 1. 6. 2018 úsek mezi Loučkami a Sv.Jiřím. 
Řešený úsek silnice II/315 je rozdělen do 4 samostatných staveb a výběr zhotovitele je nutné 
provádět na každou stavbu samostatně.  
 
ČSAD Ústí nad Orlicí: Nemá ve vozovém parku volný menší autobus k zajištění přepravy 
cestujících. (mikrobus je využíván na jedné lince v Litomyšli, a jeden je využíván v rámci MHD 
v Ústí nad Orlicí (městské hromadné dopravy). 
 
Choceň 
Nemám k navrženému POV a objízdným trasám námitek. 
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Obec Svatý Jiří 
Požaduje zajištění obsluhy školních autobusů po celou dobu výstavby. Požaduje zaslání 
harmonogramu prací. 
S návrhem objízdných tras a s využíváním místních a účelových komunikací souhlasí. 
 
Obec Jehnědí 
Požaduje zajištění obsluhy školních autobusů po celou dobu výstavby, obec Jehnědí je 
spádovou školou. Požaduje zaslání harmonogramu prací. 
S návrhem objízdných tras a s využíváním místních a účelových komunikací souhlasí. 
 
Ústí nad Orlicí 
Dopravní podnik Ústí nad Orlicí vlastní jedno menší vozidlo pro přepravu cestujících, tato 
linka již v současné době jezdí do Kerhartic. 
V Kerharticích bude město budovat chodníky, je potřeba koordinovat obě stavby.  
Povolení objízdných tras bude vydávat Ústí nad Orlicí (většina objízdných tras je/bude 
vedena po komunikacích v působnosti Ústí nad Orlicí. 
 
Vysoké Mýto 
Požaduje zaslání harmonogramu prací. 
S návrhem objízdných tras a s využíváním místních a účelových komunikací souhlasí. 
 
Seznam nezúčastněných na jednání 14. 9. 2017 ohledně Plánu organizace výstavby 
modernizace silnice II/315 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Obec Hrádek 
Obec Řetůvka 
Obec Sudislav nad Orlicí  
Obec Oucmanice 
Obec Voděrady 
Město Litomyšl 
Město Brandýs nad Orlicí 
Policie ČR Svitavy 
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Závěr 
Přítomní vyjádřili souhlas s dělením jednotlivých úseků na etapy. 
S ohledem na sdělení zástupců Pk k délce stavebních prací na akci Modernizace silnice II/315 
Hrádek – průtah je možné v příštím roce od 09/2018 zahájit přípravné práce na úseku 
křižovatka s III/360 16 – Hrádek a stavební práce od 1. 4. 2019.  
Na úseku Modernizace silnice II/315 křižovatka s III/360 16 – Hrádek je možné zahájit od 1. 6. 
2018 pouze etapu 3.10 od konce obce Sv. Jiří až po pracovní spáru již dokončeného úseku 
stavby Choceň – Loučky. Všechny ostatní etapy tohoto úseku je možné zahájit až v dalších 
následujících obdobích s předpokladem dokončení celého řešeného úseku do konce roku 
2020. 
Řešený úsek silnice II/315 se skládá ze staveb, které se v současné době staví, budou se 
stavět v roce 2018 (04-10/2018), mají vydané stavební povolení, nebo jsou v majetkové 
přípravě: 

1. stavba  Modernizace silnice II/315 Hrádek – průtah  

 1.1 - 1. etapa - ve výstavbě (04-10/2017) 
 1.2 - 2. etapa - plán výstavby (04-08/2018) 

2. stavba  Modernizace silnice II/315 křižovatka s III/360 16 – Hrádek, SP, není vybrán 
zhotovitel stavby – předpoklad výběru 11/2017-05/2018 

3. stavba  Modernizace silnice II/315 Loučky - křižovatka s III/360 16, SP, není vybrán 
zhotovitel stavby – předpoklad výběru 11/2017-04/2018 

3.1 Realizace etapy - křižovatka II/315 s III/360 16 
3.2 Realizace etapy - křiž. III/360 16 po začátek obce Jehnědí 
3.3 Realizace etapy - intravilán obce Jehnědí 
3.4 Realizace etapy - intravilán obce Jehnědí 
3.5 Realizace etapy - intravilán obce Jehnědí 
3.6 Realizace etapy - intravilán obce Jehnědí- po konec obce Jehnědí 
3.7 Realizace etapy - konec obce Jehnědí po začátek obce Sv. Jiří 
3.8 Realizace etapy - úprava křiž. Sv. Jiří 
3.9  Realizace etapy - úprava křiž. Sv. Jiří 
3.10 Realizace etapy - konec obce Sv. Jiří- pracovní spára u obce Louček 

4. stavba  Modernizace silnice II/315 Hrádek – Ústí nad Orlicí není SP – probíhá jednání 
s 1x majitelem pozemku, 1x je u podpisu s UOTEX, není vydáno SP, není vybrán zhotovitel 
stavby – předpoklad výběru 02/2019-06/2019 

 

Vysvětlivky:  

SP – vydané stavební povolení, Pk – Pardubický kraj 

 

Případné připomínky napište prosím pod text zápisu, děkuji. 

Tento zápis je rozesílán pouze elektronickou formou. Pokud nebudou obdrženy připomínky k 

tomuto zápisu do 29. 9. 2017 (pátek), bude tento zápis považován za odsouhlasený. 

Příloha: Prezenční listina, Harmonogram 
ZAZNAMENAL: Ptáček, Tomšů dne 14. 09. 2017, rozesláno 25. 09. 2017 






