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Městský úřad Ústí nad Orticí
odbor dopravy, silničníhohospodářství a správních agend

Našeč,j.:Muuo/9t64lzo18lDss/ba

Vaše č.j,:
Ze

dne:

Číslospisu: 2017/2018
Spis, značka : dss, uzavír / 2aI7 /201,8
Poč, |istů: 6

07,03.2018

Poč, příloh: 0
Poč. lis. př.: 0

HELP, silnice

-

Vyřizu1e: Miloslava Bartošová

Tel:
E-mail:

Datum:

Místo:

465 51,4 341,

bartosov@muuo.cz
21.03.2018
Ústí nad orIicí

železnice s.r.o.

Moravská 537
562

03 Ústí nad Orlicí

ROZHODNUTÍ
Městský úřad v Ústínad Orlicí, odbor dopravy, silničníhohospodářstvía správních agend, který podle
ustanovení§ 40 odst. 1, odst. 4 písm, a)zákona č,73l1,997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějŠÍch předpisŮ, vykonává státní správu ve věcech silnic ll. a lll, třídy a veřejně přístupných

účelovýchkomunikací a dále dle ustanovení § 40 odst.5 písm. b) zákona č, t3ll997 Sb., o
pozemních komunikacích ve znerri pozcrělšrcii přeopisů, vyxonává s'rátní správu ve vececit mísi.rtícn
komunikací, jako silničnísprávní úřad v souladu s uvedenými právními předpisy, na základě žádosti
společnosti HELP silnice-železnice s,r,o./ Moravská 537, Ústí nad Orlicí, lČ 2749]g]6, kterou na
základě plné moci zastupuje společnost DOKA s.r.o., Na návsi 1,1,15, Brno, lČ ffi471752 doručenou
dne 07.03.2018 doplněnou dne 21.03.2018

poVoluje
podle ustanovení § 24 zákona č.L3/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších
předpisŮ a podle ustanovení § 39 prováděcí vyhlášky č. LO4l1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
uzavírkusilnrcell/315vobci Hrádek,zdůvodustavby,,Modernizacesilnicell/315Hrádekprůtah" l|, etapa, za těchto podmínek:
1) Uzavírka silnice ll/315 v obci Hrádek se povoIuje

vtermínu od 03.04.2018 do 11.09.2018.

Druh uzavírky: úplná

Uzavřený Úsek: od křižovatky se sil. lll/3156 (směr Sudislav nad Orlicí) po konec zástavby (směr
Litomyšl), km 20,950

-

21,,325

Objízdná trasa: po sil. llt4 Ústí nad Orlicí, Libchavy, ČeskéLibchavy, sil. lll312 Orlické PodhůříRozsocha, Mostek, sil.Il31,7, Choceň, sil. ll/315 Zářecká Lhota, SvatýJiří, Jehnědí, objízdná trasa
je obousměrná.
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Č: Oa279576 DlČ CZOa27g6]6
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2) Označeníúplnéuzavírky silnice ll/315 a vyznačeníobjízdnétrasy zabezpečížadatelna vlastní
náklady dle ,,Stanovení přechodného dopravního značení",které bylo vydáno MěÚ odborem
dopravy, SH a správních agend Ústí nad Orlicídne 21,.O3.2Ot8 pod č.j, MUUO/9158l2018/DSSlba, na
základě vyládření Policie ČR, t<rajské ředitelstvípolicie Pardubického kraje, dopravníinspektorát Ústí
nad orlicí ze dne 08.03.2018 pod č.j. KRPE-20260-1,1ČJ-2o1,8-1,71106, ze dne 16.03.2018 pod č.j.
KRPE-22800-1,1ČJ-2o1,8-1]u"o6 a ze dne 20.03.2018 pod č.j. KRPE-242}7-1,/ČJ-2O1,8-171106 na
základě souhlasu Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničníhohospodářství v
Pardubicích 7e dne 08.03.2018, Městského úřadu v Litomyšli, odboru místního a silničního
hospodářstvíze dne 07.03.2018 pod č.j. VěÚ Litomyšl 7]144l2O18 a Městského úřadu ve Vysokém
Mýtě, odboru dopravy a silničníhohospodářství ze dne 19.03.2018 pod č.j, MUVM/10025/2018,
Rozmístěnídopravního značeníbude provedeno před zahájením uzavírek odbornou firmou, žadatel
za jeho stav zodpovídá po celou dobu trvání uzavírky. Po ukončeníprací zajistí žadatel odstranění
přenosného dopravního značenítak,aby bylo možné plně obnovit siIničníprovoz.
3) Případné změny dopravního opatření na místě stavby je žadatel o uzavírku povinen řešit ve
spolupráci se silničnímsprávním úřadem a PoliciíČR.
4) Obec Hrádek v součinnosti s firmou HELP silnice-železnice s.r.o., Ústí nad Orlicí, vyrozumí o
uzavírce siInice ll/315 místníobčany a firmy nacházející se v uzavřeném úseku způsobem v místě
obvyklým.

5) Na začátku uzavírky musí být umístěna orientačnítabule s uvedením zahájení a ukončení
uzavírky, název a sídlo právnické osoby, na jejížžádost byla uzavírka povolena.

6)

Uzavírkou

a objížd'koubudou ovlivněny autobusové linky č. 700905,

10O92O, ]OO942

dopravce ČSnn Ústí nad Orlicí, a,s.
Linka 700942
spoje pojedou obousměrně z AN Ústínad Orlicípo silnici ll/360 přes obec Řetůvka do obce Sloupnice,
kcle v křižovatce lll/36015 a lll136016 se vvdají vpravo po |!!/36016, dojeCou do zastávky
,,Jehnědí,,rozcestí" odkud dále budou pokračovat po své trase,
zastávka Hródek,,pod Hródkem nebude obsloužena,
ostatnízastávky budou obslouženy dle výlukových jízdníchřádů.
Linka 700905
spoje 6, 17 a 20 pojedou po své trase beze změny

a314 pojedou obousmérně z AN Ústínad Orlicí po silnici ll/360 přes obec
ŘetŮvka do obce Sloupnice, kde v křižovatce lll/36015 a lll/36016 se vydají vpravo po lll/36016,
dojedou do zastávky Jehnědí,,rozcesťi odkud dále budou pokračovat po své trase.
spoje 4, 13 a 15 pojedou po své trase do zastávky Hródek,,jednota, dále obousměrně po lll/31,56
přes obec Sudislav ke křižovatce s účelovoukomunikací. Účelovou komunikací budou pokračovat k
silnici ll/315, kde se vydajídoprava a dále pojedou po své trase.
zastávka Hródek,,pod Hródkem nebude obsloužena,
ostatnízastávky budou obslouženy dle výlukových 1ízdních řádů.
spo;'e 5, 1,1,,2O4,206,8,14

Linka 700920
spoje 3,203,7,2O9,13,15, 19,21,9,8,66,210,212,34,1,6,30,236,20,36 a 28 pojedou po své trase
beze změny
spoje 1, 77,12, 14,18 a 32 pojedou po své trase do zastávky Hrádek,,jednota, dále obousměrně po
lll/3156 přes obec Sudislav ke křižovatce s účelovoukomunikací, Účelovou komunikací budou
pokračovat k silnici lliT5, kde se vydajídoprava a dále pojedou po své trase.
Spoje 5, 9,11,, 1,1,79,21,3I,23,2,26,4,6,206, 1,0,22 a 24 pojedou obousměrně z AN Ústí nad
Orlicí po silnici ll/360 přes obec Řetůvka do obce SIoupnice, kde v křižovatce lll/36015 a lll/36016 se
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VydajÍvpravo po lll/36016, dojedou do zastávky,,Jehnědí,,rozcestí" odkud dále budou pokračovat po
SVé trase.

zastávka Hródek,,pod Hródkem nebude obsloužena,
ostatnízastávky budou obslouženy dle výlukových jízdníchřádů.
Pro výŠeuvedené linky budou schváleny výlukové jízdnířády. V průběhu uzavírky můžedocházet ke
zpoŽd'ování spojŮ. Žadatel o uzavírku zajistí neobsluhovanou zastávku Hródek,,pod Hródkem

informaci o 1ejím neobsluhování.
Dále je nutno zajistit ve směru jehnědí- Choceň dočasnépřesunutízastávky Jehnědí,,u rybníko o cca
100m za křiŽovatku ll/315 s účelovoukomunikací a informaci o dočasnémneobsluhování přesunuté
Za

StáVky.

Délka objízdnétrasy pro spoje jedoucí přes Hrádek-Sudislav je delšío cca 3km. Délka objízdnétrasy
pro spoje jedoucí přes Řetůvku-Sloupnicije delšío cca ]_0 km.

uzavírka bvIa konzuItovaná
Strviou

s

technoIogem dopravní obsIužnosti pardubického kraie (s oanem

).

V případě změny termínu je nutné včas informovat všechny dopravce.

Se změnami provozu na linkách, které ovlivní dopravní obslužnost, musí žadatel prokazatelně před
zahá;'ením uzavírky seznámit příslušnýobecní nebo městský úřad a cestujícíveřejnost.
krácení
rmovat
dopravní Úřad a výŠeuvedené dopravce. Vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru
dopravy a SH, ze dne 19.03,2018 pod č,j. KrÚ 22771,1201"8,

7) Nikdc ncmá nérck na nóhraCu cřípadných úrá|, je- mu
o

r",zni!<i,lcu ,",důsiedku ._i.;virky rtebo

bjížd'ky.

8) Na objízdnétrase nebudou prováděny stavební práce, které by závažným způsobem omezily
plynulost provozu.
9) Náhrada případných škod na uzavřené silnici iobjízdných trasách a úpravy komunikací, po
nichŽ je vedena objížd'kase uskutečnínanáklady žadatele o uzavírku a objížd'ku,
10) Stavebník před zahájením přeprav zajistí za účastiSÚSPk provoz ústínad orlicí

fotodokumentaci stavu vozovek na schválených přepravních trasách.
11) Stavebník po dokončení stavby za účastipracovníka SÚSPK provoz Ústí nad orlicí provede
posouzení stavebně technického stavu používaných přepravních tras a uhradí ve smyslu ust. § 28
zákona o pozemních komunikacích náklady na jejich odstraněnízjištěnéhopoškozenísilničnísítě.

12) Při uzavírce bude umožněn přístup na sousední nemovitosti, Bude zajištěna bezpečnost
chodců.
13) V době uzavírky žadatel zajistí možnost vjezdu do uzavřeného prostoru vozidlům požární

ochrany, zdravotní sIužby a vozidlům policie ČR. pokud nebude možný průiezd stavbou, žadateI
bezodkladně oznámí tuto skutečnost nížeuvedenÝm složkám lzs.
14) Odboru dopravy, SH a správních agend MěÚ zůstává vyhrazeno právo uvedené podmínky
doplnit, orgánŮm Policie ČR je vyhrazeno právo kontroly značení,případně jiné úpravy siIničního
provozu, pokud to bude vyžadovat veřejný zájem.
15) Zhotovitel prací je povinen využítvšech možností ke zkrácení doby uzavírky. případné
zkrácení a ukončeníuzavírky bude oznámeno odboru dopravy.
16) Po dobu uzavÍrek bude žadatelem a zhotovitelem stavby zajištěna čistota komunikací,
Komunikace, jejich součásti a příslušenstvínebudou znečišťoványani poškozeny, v opačnémpřípadě
budou uvedeny do původního stavu na náklady žadatele.
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17) Odpovědná osoba za plnění podmínek rozhodnutí, organizaci a zabezpečení prací, které
budou probíhat pod ochranou uzavírky, je pan Petr Málek, stavbyvedoucífirmy HELP silnice-železnice
s.r,o., Ústí nad orlicí, le] 775222844,
18) SilniČnísprávní úřad má právo, v případě nedostatečné intenzity provádění prací, udělené
PoVolení omezit nebo zruŠit. Neplnění podmínek tohoto rozhodnutí bude posuzováno jako porušení
ustanovení o uzavírce.

Účastníci řízení dle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích:
HELP silnice-železnice s.r.o., Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí
DOKA s.r.o,, Na návsi 11,/5,620 O0 Brno
Správa a údržbasilnic Pk, Třebovská 333, 56203Ústí nad Orlicí
Ředitelstvísilnic a dálnic ČR správa Pardubice, Hlaváčova gO2,53Oo2 pardubice

Město Choceň Jungmannova 301,, 56501 Choceň
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nad Orlicí
Obec ČeskéLibchavy 160,56114 ČeskéLibchavy
Obec Hrádek 33, 56201 Ústí nad Orlicí
Obec lehněd í 3, 56201Ústí nad Orlicí
Obec Libchavy 93,56116 Libchavy
Obec Mostek 62, 56501 Choceň 1
Obec Orlické Podhůří4,56207 Ústí nad Orlicí
Obec Svatý Jiří 44,56501 Choceň
Obec Zářecká Lhota 5, 56501 Choceň
obec sudisIav nad orlicí

odůvodnění

Dne 07.03,2018 poŽádala společnost HELP silnice-železnice s.r,o., Moravská 537, Ústí nad orlicí,
kterou na základě plné moci zastupuje společnost DOKA s.r.o., Na návsi 11/5, Brno o povolení
uzavírky silnice lll315 v obci Hrádek a objížd'ky, po sil. l/14 Ústí nad Orlicí, Libchavy, ČeskéLibchavy,
si|.1l/312 orlické PodhŮřÍ-Rozsocha, Mostek, Sil. lll317, Choceň, sil, lll315 Zářecká Lhota, Svatý Jiří,
JehnědÍ, obousměrně, z důvodu stavby,,Modernizace silnice ll/315 Hrádek - průtah" ll, etapa.
Na zákIadě nesouhlasu Policie ČR, Krajské ředitelstvípolicie Pardubického kraje, dopravní inspektorát
Ústí nad Orlicí ze dne 20.03,2018 pod č.j. KRPE-2420]-UČJ-2o18-171106 nebudou dle požadavku
Krajského Úřadu Pardubického kral'e, oddělení silničníhohospodářství a dopravní obslužnosti,
umístěny dopravníznaČky B28 ,,Zákaz zastavení" z důvodu jejich neúčelnostianadbytečnosti. 5ilnice,
Po které je vedena linková autobusová doprava, svou šíříneumožňuje stání vozidel, neboť by byla
PoruŠována obecná Úprava provozu/ která hovoří o ponechání dvou jízdníchpruhů, každéhoo šíři
min.3,0 m (§ Z: odst.3 zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonŮ). Objízdná trasa je vedena po trasách s nízkými intenzitami provozu zejména
osobníautomobilové dopravy. Pokud praxe ukáže zhoršenídopravnísituace majícíbezprostřednívliv
na BESlP, bude bezodkladně svoláno jednání se silničnímsprávním úřadem, zhotovitelem stavby a
dopravcem, kde bude každépřípadné kolizní místo řešeno.
Městský Úřad odbor dopravy, silničníhohospodářství a správních agend v Ústí nad orlicí, po
Projednání uzavírky a objíŽd'ky s vlastníky silnic Správou a údržbousilnic Pk Ústínad orlicí, Ředitelství
silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, Pardubice, s Policií Čn, rrajské ředitelství policie
Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad OrIicí (vyjádření rc dne 08.03 2018 pod č.j. KRpE_
adlesa: \}(l,i.\JiU 5|))).|J r||,jť{,i',i, I tČ, on.'l)v/b Dl(.:(l\a?-,),..!l,
+420.165 514 111
| email; poc]atellna(rimuuo,cz

tel,:
Íax;

+'i20 465 525

|16r
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20260-1/ČJ-2O18-171,106), dále po projednání s obcemi, na jejichž katastrálním územímá být
nařÍzena uzavírka a objíŽd'ka, povolil uzavírku silnice ll/315 v obci Hrádek a objížd'ku po sil. l/14 Ústí
nad OrlicÍ, Libchavy, ČeskéLibchavy, sil, ll/31,2 Orlické Podhůří-Rozsocha, Mostek, sil,lll3I7, Choceň,

sil. ll/315 Zářecká Lhota, Svatý Jiří, Jehnědí, obousměrně,

z

důvodu stavby ,,Modernizace silnice

ll/315 Hrádek - průtah" ll. etapa - tak jak je shora ve výroku uvedeno.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvoIání do 15 dnů ode dne doručeníke Krajskému úřadu

Pardubického kraje Pardubice podáním u odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend
Městského úřadu v Ústí nad Or|icí.
Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce dle ust. § 24 odst, 4 zákona č.1,3/1997 Sb., nemá odkladný
účinek,

ffi

lic. Jaroslav Škarka

vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení

MiIoslava Bartošová, referentka odboru (oprávněná úředníosoba)

Doručíse:
účastníciřízení dle ust, § 24 zákona o pozemních komunikacích:
HELP silnice-železnice s.r.o., Moravská 537,56203 Ústínad Orlicí
DOKA s.r.o., Na návsi 1,1,/5,620 O0 Brno
Správa a údržbasilnic Pk, Třebovská 333,56203 Ústínad Orlicí
Ředitelstvísilnic a dálnic ČR správa Pardubice, Hlaváčova 902, 53002 pardubice
Město Choceň Jungmannova 301, 56501 Choceň
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nad Orlicí
Obec ČeskéLibchavy 160,56114 ČeskéLibchavy
Obec Hrádek 33, 56201 Ústí nad Orlicí
Obec Jehněd í 3, 5620], Ústí nad OrIicí
Obec Libchavy 93,56116 Libchavy
obec Mostek 62, 56501 Choceň 1
Obec OrIické Podhůří4,56201Ústí nad Orlicí
Obec Svatý Jiří 44,56501 Choceň
obec Zářecká Lhota 5, 56501 Choceň
obec sudislav nad orlicí
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tel.:
fax:
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1.420 465 514 111
+47o 465 525 563
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web;

http://wvriv,ustinadorlici,cz

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č,ú.:L9-42O6II/OilOO
lD datové schránky: bxcbwmg

č.l,:

č. spisu:

MUUOl9164/2a18lDSS/ba
2017l2018

str.6 / 6

spis. zn,: dss-uzavír l2OI7 /7018

Dotčenéorgánv státní správv:
Policie ČR, Krajské ředitelstvípolicie Pardubického kraje, dopravníinspektorát ústínadorlicí56227
MěÚ Vysoké Mýto, odbor dopravy a silničníhohospodářství, Jiráskova 1,7g,566o1Vysoké Mýto
VěÚ LitomyŠl, odbor místníhoa silničníhohospodářství, BříŠťastných1O0O, 57O2o Litomyšl
Krajský Úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a SH, Komenského 125, Pardubice (lng. Leoš Beran,
lng. Roman Kyncl)

Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, Odbor ochrany územních zájmů a řízení
ProgramŮ nemovité infrastruktury, Tychanova 1, 160 01 Praha 6, doručovacíadresa - oddělení
ochrany územníchzájmů Pardubice, Teplého 1899, 53O 02 Pardubice
Česká rePublika-vojenská správa, Agentura logistiky, Regionální středisko, vojenské dopravy Hradec
Králové, Velké náměstí 33, 5OO 01 Hradec Králové
Na vědomí:
obec oucmanice
Obec Voděrady
Nemocnice Pardubického kraje a,s., Orlickoústecká nemocnice a.s., Ústí nad orlicí
ČSao Ústí nad Orlicía.s., Třebovská 330, Ústí nad Orlicí
HasiČský záchranný sbor, Pardubického kraje, uzemníodbor Ústínad orlicí-Hylváty
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Ústí nad orlicí- Hylvály 474
Pardubický kraj p. Mňuk, Komenského náměstíč.p,125, 53002 Pardubice 2
Správa a údržbasilnic Pardubického kraje, Doubravice 98,53353 Pardubice ]-9

adresa: Sychrova 16,562 2,i Ústi nad Orlicí

tel.:
fax:

+42o 465 5 14 1 1 1
+42o 465 525 563

lČ: 0c2i9676 DlČ: CZ002796/6

email: podateína@)muuo,cz

web:

http://www, ustina

cJor lici.

cz

bankovní spojení:
KB Ústi nacj oríicí,č,ú.:19.420611/01OO
lD datové schránky: bxcbwmg

