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Krajshý úřad
Pardublckého kraje

oDsH _ oddělení dopľavní obslužnosti

Váš dopis zn.:
Ze dne
Číslo iednací: KrÚ 9917t2o23
Spisová značka: SpKrÚ 7626t2o23 oDsH oDo
Vyřizuje: lng. Nicola Gregorová
Telefon: 466026867
E-mail: nicola.gregorova@pardubickykraj.cz
Mobil:
Fax:

DoZBos s.r.o.

Datum: 30.01.2023

křižovatka se sil. !/43

Krajský úřad Pardubického kĘe, odbor dopravy a silničního hospodářství, kteý je příslušným dopravnÍm
úřadem ve smyslu ustanovení $ 34 odst. 1 pÍsm. b) zákona č,. 11111994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů, bere na vědomí uzavÍrku sil' ll/366 Sklené - Pohledy a částeěnou uzavÍrku sil' ll/366
Sklené křiŽovatka se sĺl. ll43 v obdobĺ od 1.3.2023 do 31.12.2023 (1.3. - 31.3.2023 částečná uzavírka,
1.4.2023 _31.12.2023 částečná a Úplná uzavírka) z důvodu modernizace komunikace.

Dooravní úřad souhlasĺ za níŽe uvedených podmínek:

. s uzavírkou souhlasíme za předpokladu ukončení uzavírky do 9.'12.2023 z důvodu celostátních
změn jízdnich řádti'

. uzavírka ovlivní linku 680851 (dopravce BusLine Pardubicko s.r.o.),

. 1.3. _ 3'l.3.2023 ěástečná uzavírka

o nebudou schvalovány výlukové jízdní řády, můŽe docházet ke zpoŽdění, nejsou garantovány Žádné
přestupní vazby a návaznosti,

o v úseku komunikace od sil. l/43 - Sklené bude provoz veden kyvadlově po volné polovině vozovky,
řízen semafory,

o délku posuvného pracovního místa poŽadujeme V max. délce 300m,

o v Úseku obce Sklené budou práce prováděny na posuvné pracovní mÍsto v max. délce 50m, provoz
bude veden kyvadlově po volné polovině vozovky,

o po celou dobu uzavĺrky musí být zajištěn bezpečný průjezd autobusů v min. šířce 2,8m,

. 1.4. - 31.12.2023 ěástečná a úplná uzavíľka

o bude schvalován výlukový jizdni řád,

o nebude obsluhována zastávka Sklené,,horní - bez náhrady,

o zastávka Sklené,,Jednoŕa bude přesunuta na provizornítočnu u kostela,

o stavba zajĺstí po celou dobu uzavírky svoz cestujících ze zastávek Březová n.Svit.,,Slunečnĺ (ldolĺ;
Březová n.Svit.,,Slunečnĺ Údolí _ bytovky; Pohledy,Hornĺ Hynčina,dolnĺ; Pohledy,Hornĺ
Hynčina,Jednota; Pohledy,Horní Hynčina,u MŠ; Pohtedy,Hornĺ Hynčina,obÚ; Pohtedy,Hornĺ
Hynčina,hornĺ; Pohledy,,u bytovky; Pohledy,,na samotě a to do místa nejbliŽšíobsluhované zastávky,

o rozsah svozu cestujícĺch bude prokazatelně domluven před zahájením uzavírky s dotěenými
obcemi, které následně zajistĺ informovanost obyvatel,
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o V Úseku komunikace od sil. l/43 - Sklené bude provoz veden kyvadlově po volné polovině vozovky,
řízen semafory,

o délku posuvného pracovního místa poŽadujeme V max. délce 300m,

o v úseku obce Sklené budou práce prováděny na posuvné pracovní místo v max. délce 50m, provoz
bude veden kyvadlově po volné polovině vozovky,

o v době prací podél zastávky Sklené,,dol.zast. se dočasně přesune před nebo za pracovní místo,

o po celou dobu uzavĺrky musí být zajiŠtěn bezpečný průjezd autobusů v min. Šířce 2,8m,

o Žadatel zajistí řádné označení přesunuté zastávky,

o Žadatel o uzavírku zajistÍ na stávající zastávky informace o jejich neobsluhování, přesunutĺ popř.
svozu stavbou,

o Žadatel zajistí písemný souhlas obce Pohledy s nezajištěním dopravníobsluŽnosti ve výše uvedeném
termÍnu,

o bude zajištěna zimnÍ ÚdrŽba, včetně mÍsta otáčeníautobusů ve Skleném,

autobusy pojedou po objízdné trase obousměrně: Březová nad Svitavou po sil. l/43 směr
Hradec n. Svitavou - lli366 směr Sklené, zde se otočí na provizornítočně u kostela a dále dle trasy v JŘ,

v případě stavebních zásahů do stávajících autobusových zastávek, bude jejich provedení a označení
plně v souladu s Čsľ 73 6425-1. Vzhledem k bezbariérovosti zastávek poŽadujeme výŠku obruby snÍŽit
na 160 mm.

Dopravní úřad si vyhrazuje právo své vyjádřenív průběhu uzavírky dle potřeby změnit či upravit.

V přĺpadě jakékoliv změny (nerealizování, zkrácení uzavírky, a jiné..) s dopadem do dopravní obsluŽnostije
nutné včas (minimálně 10 pracovních dnípředem) informovat dopravníúřad příp. dopravce.

Se změnami provozu na linkách, které ovlivní dopravnĺobsluŽnost, musíŽadatel prokazatelně před
zahájenÍm uzavírky seznámit příslušný obecní nebo městský úřad a cestujÍcíveřejnost.

Prosím příslušný správní orgán o zaslání rozhodnutí o uzavírce výše uvedeným dopravcům a dopravnímu
Úřadu na vědomí před realizací uzavírky.

Toto vyjádření dopravního Úřadu se vydává jen k pravidelné autobusové dopravě.
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otisk Úředního
Mgr. Zdeněk Semorád

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

odboí
a silničnĺho
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