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Krajský úřad
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oDsH _ oddělení silničníhohospodářstvĺ a dopravní obstužnosti

VáŠ dopis zn.:
Ze dne:
Číslojednacĺ:
KrÚ 56500/2018
Spisová značka:
Vyřizuje:
lng. LeoŠBeran
Telefon:
E-mail:
Mobil:
Fax:

466026663

Datum

't0.08.2018

MADOS MT s.r.o.

leos. beran@pardubĺckykraj.

cz

Stanovisko k uzavírce silnlce Ill/3666
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničníhohospodářství, 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 silnice lll/3666, v období od
11.8.2018 do 12.8.20í8 z důvodu opravy komunikace.
Dopravní úřad souhlasí za nĺžeuvedených podmínek:

.
.
.
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o
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uzavírka ovlivnĺ linku 680851 dopravce Čsno Ústí nad orlicí. V sobotu 11.8.2018 se jedná o tři
spoje 100, 102,103, v neděli 12.8.2018 navíc o dalšídva spoje 104 a 105 výše uvedené linky,
navrženou objízdnou trasou autobusy neproiedou. Z tohoto důvodu nebudou po dobu
uzavírky zmĺněnými spoji obslouŽeny zastávky: Pohledy, Horní Hynčina,horní;Pohledy, Horní
Hynčina,obÚ; Pohledy, Horní Hynčina,u MŠ;Pohledy, Horní Hynčina,Jednota; Pohledy, Horní
Hynöina,dolnĺ; Březová nad Svit.,,Slunečníúdolí-bytovky; Březová nad Svit.,,Sluneční Údolĺ.
náhradnĺ zastávky nebudou stanoveny,
objízdná trasa pro autobusy bude obousměrná. Ze směru Svitavy pojedou autobusové spoje po
své trase do obce Pohledy, kde se u zastávky Pohledy,,u bytovky otočía pojedou zpět na silnici
lĺ43 do Březové nad Svitavou, odkud budou pokračovat po své trase,
výlukové jízdni řády nebudou schvalovány,
Žadatel o uzavírku zajistí na neobslouŽených zastávkách informaci o jejich neobslouŽení výše
uvedenými spoji.

V případě změny termínu je nutné včas informovat všechny dopravce.

Se změnami provozu na linkách, které ovlivní dopravnĺ obsluŽnost, musí žadatel prokazatelně
před zahájenĺm uzavírky seznámit přĺslušnýobecní nebo městský úřad a cestujĺcíveřejnost.

Adresa: Komenskéhonáměstí 125,5321't Pardubice
lntemet: www.pardubickykrĄ.cz

*

* Ústředna:+420466026 111 + Fax:+420466611 220
* ()řednĺ dny: pondělÍ a středa 8 - 17 hod.

E-mail: posta@pardubickykraj.cz
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a dopravnímu úřadu na vědomĺ před realizací uzavíikí

Toto stanovisko dopravního úřadu se vydává jen k pravidelné autobusové dopravě

dopravy

otisk úřednÍhorazítka

KRAJE

lng. Ladislav Umbraun
vedoucÍ odboru dopravy a silničníhohospodářstvĺ
v zastoupenÍ lng. Mojmír Myšák

vedoucí oddělenĺ silničníhohospodářství
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