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Krajský úřad
Pardubického kraje

oDsH _ oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti

KrÚ 60003/2019

lng. Nicola Gregorová
466026867
n icola. g regorova @pa rd u b ickykraj. cz

KUPAXOORTIGM

Město Ústí nad orlicí
Sychrova 16
Ustí nad orlicí
562 24

VáŠ dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednacĺ:
Spisová značka:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Mobil:
Fax:

Datum 08.08.2019

Vviádření k uzavírce modernizace sil. ll/3í5 křlžovatka se sil. !lI/360í6 Hrádek _ změna
vviádření
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, kteý je příslušným
dopravnĺm úřadem ve smyslu ustanovení $ 34 odst. 1 písm. b) zákona č,. 111ĺ1994 Sb., o silniční
dopravě, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí uzavírku sil. ll/315 křiŽovatka sesil.
lll/36016 v období od 1.4.2019 do 30.09 .2019 z důvodu modernizace silnice.

Vviádření dopravního Úřadu se doplňuie takto:

o tato změna platí pouze pro období od 12.8.2019 do 31 .8.2019

o objízdná trasa bude vedena:

spoje jedoucí ve směru od Ústí nad orlicí pojedou po své trase k zastávce Hrádek,,Jednota,
odtud Vpravo po sil. lll/3156 do obce Sudislav nad orlicí, dále pokračují po lll/3156 přes obec
oucmanice do křiŽovatky s ll/315, odtud dále po své trase (spoje jedoucí směrem do Jehnědĺ
doleva,spojejedoucídoSvatéhoJiřípojedourovněpřeskřiŽovatku),@ĺ
kde-na_křiževatee se sil, ll/315 navážeu na svejí půvednítrasu. ob1ízdná trasa je
obousměrná,

o Spoje jedoucí od Ústí nad orlicí směrem do Svatého Jiří nebudou obsluhovat zastávku
,,Jehnědí, u rybníka",

o Žadatel o uzavírku zajistí informaci o neobsloużení zastávky ,,Jehnědí, u rybníka".

ostatní podmínky dopravního Úřadu ze dne 27.02'2019 pod ą.17567l2o19 a doplnění vyjádření ze
dne 27 .02.20.19 pod ą. 1773212019 zůstávají v platnosti.

Uzavírka bvla konzultovaná s technoloqem dopravní obsluŽnostĺ Pardubického kraie (s panem
Strviou).

V přĺpadě změny termínu je nutné včas informovat všechny dopravce
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Se změnami provozu na linkách, které ovlivní dopravní obsluŽnost, musí Žadatel prokazatelně
před zahájením uzavírky seznámit příslušný obecní nebo městský úřad a cestujícíveřejnost.

Žadatel má za povinnost při nerealizování nebo zkrácení uvedené uzavírkv předem informovat
dopravní úřad a vÝše uvedené dopravce'

a donravn mll úřadu ne í nřarl raaliza.e.í lvavirkv

Toto vyjádření dopravního úřadu se vydává jen k pravĺdelné autobusové dopravě

Ú
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Odbor
a silniěního

otisk úřední ítka

lng. Ladislav Umbraun
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

v zastoupení lng. MojmÍr Myšák
vedoucí oddělení silničního hospodářství
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