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Datum

Vviádření k uzavírce sil. ll/358 Litomvšt- česká Třebová
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničníhohospodářství, kteý je příslušným
dopravnĺm úřadem ve smyslu ustanovení $ 34 odst. 1písm. b) zákona č.'ĺ1111994sb.'
o silničnídopravě, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí uzavírku sil. ll/358 Litomyšl Česká Třebová v obdobĺ od 6.4.2o20 do 30.9.2O2O z důvodu rekonstrukce pozemní komunikace.
Dopravnĺ úřad souhlasĺ za níŽe uvedenÝch podmínek:

.

uzavírkou budou dotčeny linky: 700820, 700933, 700938, 640384, 680948, 680901 (stávající
dopravce Čsno Ústí nad orlicí, a.s.),

í ) 6.4.2020 do í 5.4.2020 průiezd uzavĺrkou na SSZ

a lll/35846

o

linka 700933 pojede ve směru Litomyšl - Semanín po objízdné trase:

.
.

o

.
.

ze zastávky Litomyšl,,aut. nádr. po sil. l/35,ll/360 do Němčic, dále po lll/36018,ll/358 na
křiŽovatku sil. ll/358 a lll/35846. Dále jiŽ jede dle JR. KřiŽovatka sil. ll/358 a lll/35846 ve
Vlkově u lnvekty zŮstane pro autobusy dle dohody průjezdná,
zastávky Litomyšl,,zámek a Litomyšl,,u Prokopa, Litomyšl,,lnvekta se dočasně nebudou
obsluhovat, náhradnízastávka je Litomyšl,,aut' nádr.. Žadatel zajistí na uvedené zastávky
informaci, že z důvodu uzavírky se obsluhovat nebudou, dále zde umístíinformaci o
náhradní zastávce,
objízdná trasa je obousměrná,
nebude se schvalovat výlukový JŘ,

linka 700820 pojede ve směru Litomyšl- Česká Třebová po objízdnétrase:

.
.
.

ze zastávky Litomyšl,,aut. nádr. po sil. l/35,ll/360 do Němčic, dále po lll/36018. Poté jiŽ jede
dle JR,
zastávky Litomyšl, ,zámek, Litomyšl,,u Prokopa a Litomyšl,,lnvekta se doěasně nebudou
obsluhovat, náhradnízastávka je Litomyšl,,aut. nádr' . Żadatel zajistí na uvedené zastávky
informaci, Že z důvodu uzavírky se obsluhovat nebudou, dá|e zde umĺstíinformaci o
náhradní zastávce,
objízdná trasa je obousměrná,
*
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linky 680948. 640384 pojedou ve směru LitomyŠl - Česká Třebová po objízdnétrase:

'

o

o

.
.

o
o

o
o
o
o

ze zastávky Litomyšl,,aut. nádr. po sil. l/35,ll/360 do Němčic, dále po lll/360í8. Poté jiŽ jede
dle JR,
zastávka Litomyšl, ,zámek se dočasně nebude obsluhovat, náhradní zastávka je
Litomyšl,,aut. nádr.' Żadatel zajistí na uvedenou zastávku informaci, Že z důvodu uzavírky
se obsluhovat nebude, dále zde umístíinformaci o náhradnízastávce,
objízdná trasa je obousměrná,
nebudou se schvalovat výlukové JŘ,

linka 700938 pojede ve směru Litomyšl- teská Třebová po objízdnétrase:

'
.
.

ze zastávky Litomyšl,,aut. nádr. po sil. l/35,ll/360 do Němčic, dále po lll/36018. Poté jiŽ jede
dle JR,
objízdná trasa je obousměrná,
nebude se schvalovat výlukový JŘ,

linka 680901 ve směru Litomyšl- Němčice - Ústí nad orlicí pojede po objízdnétrase:

'
.
'
.

o

nebude se schvalovat výlukový JŘ,

ze zastávky Litomyšl,,aut. nádr. po sil. l/35,ll/360, dále jiŽ pokraěuje dle JŘ,
objízdná trasa je obousměrná,
zastávky Litomyšl,,zámek a Litomyšl,,u Prokopa se dočasně nebudou obsluhovat, náhradní
zastávka je Litomyšl,,aut. nádr.. Zastávka Němčice,,škola se dočasně nebude obsluhovat,
náhradnízastávka je Němčice,,odb' Żadatel zajistí na uvedené zastávky informaci, Že z
důvodu uzavirky se obsluhovat nebudou, dále zde umístíinformaci o náhradní zastávce
nebude se schvalovat výlukový JŘ,

linka 700933 (Litomyšl- Pazucha - Česká Třebová) - pojede dle JŘ, křižovatka sil. ll/358 a
lll/35846 (u lnvekty) bude pro VLD průjezdná,
linkv 700820. 680948. 700938. 640384 - autobusy pojedou po objízdnétrase jako v termínu od
16'4. _ do 19'4.2020, včetně opatření ohledně neobslouŽení zastávek z důvodu objízdné
trasy,
linka 680901 pojede po po své trase dle JŘ. Spoje, které obsluhují Němčice, pojedou ze
zastávky Litomyšl,,aut. nádr. po objízdné trase po sil. l/35,ll/360 do Němčic, kde se otočĺ(za
křiŽovatkou silnic ll/358 a lll/36019 -zajistíŽadatelvhodný prostor na otočeníautobusu), dále
jiŽ jedou dle JŘ. Zastávky Litomyšl,,zámek a Litomyšl,,u Prokopa se dočasně nebudou
obsluhovat, náhradnízastávka je Litomyšl,,aut. nádr.. Żadatel zajistí na uvedené zastávky
informaci, Že z důvodu uzavírky se obsluhovat nebudou' dále zde umístíinformaci o náhradní
zastávce,
objízdné trasy jsou obousměrné, nebudou se schvalovat výlukové JŘ,
v úseku Člupek, křiž. aŽZhoř je autobusům průjezd umoŽněn (provoz řízen SSZ),

linky pojedou po objízdnétrase ze zastávky Litomyšl,,aut. nádr. po sil. l/35,ll/360 a lll/36019 do
Vlčkova, dále po MK a účelovékomunikaci do Člupku, poté jiŽ jedou dle JŘ směr teská
Třebová,
spoje, které obsluhují Němčice, zajedou se silnice ll/360 do Němčic, kde se otočí(za
křiŽovatkou silnic ll/358 a lll/36019 - zajistíŽadatel vhodný prostor na otočeníautobusu), s
výjimkou cca 14 dnů, kdy nebude moŽné se v Němčicíchotočit (práce na šachtě v místě
křiŽovatky) - tento termín bude upřesněn min. 3 dny před plánovaným uzavřením křiŽovatky z
důvodu informovánídopravce a starosty obce Němčice. Stejným způsobem budeme
ĺnformování při dokončovací práci na šachtě z důvodu zajištění opětovné obsluhy Němčic,
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o
o
o
o
o

zastáVka Němčice,,rozc.1.3 se nebude obsluhovat, náhradní zastávka bude Němčice,,škola,
zastávka Němčice,,Člupekve směru na Němöice bude přesunutá před křiŽovatku ll/358 a MK,
Žadatel zajistí na uvedené zastávky informaci, Že z důvodu uzavírky se obsluhovat nebudou,
dále zde umístíinformaci o náhradnízastávce,
objízdná trasa je obousměrná,
nebudou se schvalovat výlukové JŘ.

Krpatovou).

V případě změny termínu je nutné včas informovat všechny dopravce a dopravnĺ úřad,
Se změnami provozu na lĺnkách, které ovlivnídopravníobsluŽnost, musĺ Žadatel prokazatelně před
zahájením uzavirky seznámit příslušný obecnĺ nebo městský Úřad a cestujícĺveřejnost.
dopravní úřad a výše uvedené dopravce.
a dopravnímu Úřadu na vědomí před realizacíuzavírky.
u se vydává jen k pravidelné autobusové dopravě
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