Vážený pane hejtmane,
obracím se na Vás jako starosta obce Jehnědí s prosbou a zároveň se žádostí o poskytnutí informací.
Dne 24.4.2017 začala dlouhodobá uzavírka krajské silnice II/315 v obci Hrádek. Tato akce se možná
připravovala delší dobu, naše obec byla ale přizvaná k jedinému jednání o této uzavírce - přibližně
před měsícem. Na toto jednání nebyly některé obce v okolí vůbec pozvané, i když se jejich občanů
také týkají objíždky.
Obec Jehnědí a všichni, kteří od nás dojíždějí do spádového města - Ústí nad Orlicí, byli postaveni
před hotovou věc, že budou dva roky používat pro cesty do Ústí n. Orl. objížďku přes Sloupnici, tedy
přibližně dvojnásobnou vzdálenost. Stejně jako po dobu výstavby koridoru v Ústí n. Orl., výstavby
kanalizace v Ústí n. Orl. a rekonstrukce propustku v obci Hrádek. Toto vše jsou akce v posledních pěti
letech, které nám prakticky znemožnily používat silnici II/315 do Ústí n. Orl. Lidem přinášejí objíždky
velké náklady a třeba také naše školka a škola musí zásadně měnit své plány, např. nedávno musela
kvůli tomu zrušit výuku plavání. Podle mého názoru jsou alespoň některé objíždky zbytečné.

Žádám vás proto o odpověď na následující otázky:
1. Proč byla tato akce připravena tak rychle a na poslední chvíli? V současné době (2.5.2017) nejsou
pokácené ani všechny stromy v trase akce, a to už je více než měsíc po konci vegetačního klidu.
2. Když už se musí nesmyslně stavět odvodnění celého kopce středem komunikace, musel nutně
Pardubický kraj opravovat v roce 2014 propustek v dolní části Hrádku? Kvůli této akci byla
komunikace také uzavřena a nyní se znovu rozkope.
3. Proč je celá oprava silnice rozdělena tak nesmyslně na dvě části? Křižovatka na Hrádku by se měla
totiž opravovat až v roce 2018! Pokud by se opravila již při první etapě v roce 2017, bylo by ji možné
využívat pro objíždku přes Sudislav.
4. Bylo opravdu nutné uzavřít kompletně komunikaci přes Hrádek? Podle informací na jediné výše
zmiňované schůzce nám bylo sděleno, že stavební firma zde bude od začátku intenzivně pracovat a
provoz na semafory nebude možný. Během prvního týdne uzavírky ale pouze odstranili část svodidel
a pokáceli přibližně třetinu stromů! Podle přiložené fotodokumentace by to mělo být jasně vidět. V
odpoledních hodinách už na "stavbě" také nikdo nebyl. Chtěl bych vás důrazně požádat o kvalitní a
průběžné provádění stavebního dozoru a kontrol na této akci. Mám vážné obavy, že kompletní
uzavírka je zbytečná a že stavební firma nebude intenzivně pracovat na několika na místech a do
večera (opět sliby na zmiňované schůzce).

s pozdravem
Milan Myšák, starosta obce Jehnědí

