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V Lanškrouně 24. března 2020

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Lanškroun, odbor dopravy a silničního hospodářství, který podle § 40 odst. 1 a odst. 4 písm. a)
a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
vykonává státní správu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových
komunikací, s uvedenými právními předpisy, na základě žádosti společnosti STRABAG a.s., IČ 60838744,
Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, ze dne 24. 3. 2020, se souhlasem Správy a údržby silnic Pardubického
kraje, úsek majetkové správy Ústí nad Orlicí, která vykonává některá vlastnická práva na silnicích II. a III.
třídy, se souhlasem obce Ostrov, se souhlasem obce Rudoltice, se souhlasem obce Dlouhá Třebová,
se souhlasem Města Lanškroun, se souhlasem Města Česká Třebová, se souhlasem Ředitelství silnic a dálnic
ČR, se souhlasem Správy železnic, státní organizace, se souhlasem Krajského úřadu Pardubického kraje,
odbor dopravy a silničního hospodářství a s písemným souhlasem Krajského ředitelství policie Pardubického
kraje, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí, ze dne 4. 3. 2020 pod čj. KRPE-20265-2/ČJ-2020-171106,
povoluje
podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a
ustanovení § 39 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uzavírku:
1) silnice II/315 - část Skuhrov, v úseku od křižovatky se silnicí III/31512 ke křižovatce silnice II/315 se
silnicí II/313 u obce Ostrov;
2) silnice II/315 - v úseku od křižovatky se silnicí III/31513 a místní komunikací u obce Ostrov k okružní
křižovatce silnic I/43, II/315 a III/3514 v Lanškrouně;
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z důvodu realizace akce „Modernizace silnice II/315 Skuhrov - Lanškroun (kruhový objezd)“
za těchto podmínek:
1) Uzavírka silnice II/315 bude provedena v termínu od 1. 4. 2020 do 31. 20. 2020, nejdříve však
od nabytí právní moci rozhodnutí.
Druh uzavírky: úplná.
Objízdná trasa:
 objízdná trasa pro vozidla směr Ústí nad Orlicí – Lanškroun: na křižovatce silnici I/14 a II/315
u Ústí nad Orlicí rovně po silnici I/14 přes Českou Třebovou, obec Třebovice na křižovatku
silnic I/14 a I/43, zde vlevo po silnici I/43 přes obec Rudoltice do Lanškrouna na okružní
křižovatku silnic I/43, II/315 a III/31514, objízdná trasa je vedena obousměrně
 objízdná trasa pro vozidla do 10 m délky a bus směr Ústí nad Orlicí – Lanškroun: po silnici
II/315 ke křižovatce se silnicí III/31513, dále po silnici III/3513 do obce Rudoltice, dále rovně
obcí Rudoltice ke křižovatce se silnicí I/43, zde vlevo do Lanškrouna na okružní křižovatku
silnic I/43, II/315 a III/3514, objízdná trasa je vedena obousměrně
 objízdná trasa pro obslužnost obchodní a průmyslové zóny v ul. Dvořákova – jednosměrná
objízdná trasa po silnici I/43 v ul. Nádražní, dále po zpevněné ploše u vlakového nádraží
v Lanškrouně, výjezd z obchodní a průmyslové zóny bude veden volnou polovinou vozovky
po staveništi
2) Stanovení k přechodnému dopravnímu značení správní orgán vydal opatřením obecné povahy
dne 23. 3. 2020 pod čj. MULA 8533/2020.
3) Žadatel zajistí řádné označení uzavírky na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po dobu trvání
uzavírky.
4) Dopravní značení pro uzavírku bude v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Rozmístění dopravního značení bude
provedeno před zahájením uzavírky.
5) Odpovědná osoba za dodržení podmínek tohoto rozhodnutí je Ing. Miloš Cvejn, tel.: 606 604 857.
6) Uzavírka bude trvat pouze po dobu konání stavebních prací při realizace akce: „Modernizace silnice
II/315 Skuhrov - Lanškroun (kruhový objezd)“, které vyžadují úplnou uzavírku silnice II/315.
7) Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky.
8) Při uzavírce bude umožněn přístup k sousedním nemovitostem.
9) V naléhavých případech žadatel zajistí v době uzavírky možnost vjezdu do uzavřeného prostoru
vozidlům požární ochrany, zdravotní služby a vozidlům policie.
10) Budou splněny podmínky vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a
silničního hospodářství, jako příslušného dopravního úřadu, ze dne 3. 3. 2020 pod čj. KrÚ
12074/2020.
Plánovaná uzavírka ovlivní autobusovou linku č. 700901, 700906, 700935 a 700991 dopravce ČSAD
Ústí nad Orlicí, a.s.
Objízdná trasa pro autobusovou linku č. 700935:
 všechny autobusové spoje pojedou po své trase z České Třebové do Skuhrova až na
zastávku „Česká Třebová, Skuhrov, křiž“, která bude přemístěna;
 spoje 1,3,5,7,9,4,6,8,10,12: tyto spoje se ve Skuhrově otočí a pojedou po stejné trase zpět
do České Třebové. Po dohodě se žadatelem se autobus otočí za křižovatkou silnice II/315 a
silnice III/31512 na prostoru před lesem u křížku (směr Lanškroun);
 spoje 2 a 11: budou ze zastávky „Česká Třebová, Skuhrov, křiž“ pokračovat po objízdné
trase po silnici II/315 směrem Ústí nad Orlicí, dále po silnici III/31510 do Horní Dobrouče,
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po silnici II/313 do Ostrova, kde obslouží zastávku „Ostrov, pošta“ a „Ostrov“váha“. Dále
pokračuje po silnici III/31513 Rudoltic a poté po silnici I/43 do Lanškrouna. Zastávka
„Ostrov“háj“ se obsluhovat nebude, náhradní zastávka je „Ostrov“pošta“. Objízdná trasa
je obousměrná;
 bude se schvalovat výlukový řád.
Objízdná trasa pro autobusovou linku č. 700901:
 všechny spoje pojedou ze zastávky „Ústí nad Orlicí“Knapovec“ po objízdné trase po silnici
III/31510 do Horní Dobrouče, po silnici II/313 do Ostrova, kde obslouží zastávku
„Ostrov“pošta“ a „Ostrov“váha“. Dále pokračuje po silnici III/31513 do Rudoltic a poté po
silnici I/43 do Lanškrouna. Zastávka „Ostrov“háj“ se obsluhovat nebude, náhradní zastávka
je „Ostrov“pošta“. Zastávka „Česká Třebová, Skuhrov, křiž.“ Se pro tuto linku bez náhrady
obsluhovat nebude. Objízdná trasa je obousměrná.
 bude se schvalovat výlukový jízdní řád.
Objízdná trasa pro autobusovou linku č. 700991:
 spoj 1: pojede z Lanškrouna po objízdné trase po silnici I/43 do Rudoltic a dále po silnici
III/31513 do Ostrova, kde obslouží zastávku „Ostrov“pošta“. Tato zastávka je náhradní za
neobsluhovanou zastávku "Ostrov„háj“. Dále pokračuje po objízdné trase po silnici II/313
do Horní Dobrouče a po silnici III/31510 až na zastávku „Ústí nad Orlicí“Knapovec“, poté již
jede dle jízdního řádu. Zastávka „Česká Třebová, Skuhrov, křiž.“ se tímto spojem obsluhovat
nebude;
 spoj 2: pojede z Ústí nad Orlicí do Skuhrova, kde obslouží zastávku „Česká Třebová,
Skuhrov, křiž.“. Zastávka bude dočasně umístěna pro tento směr i před křižovatku ve směru
Ústí nad Orlicí. Spoj se otočí na prostoru před lesem u křížku (platí stejné podmínky jako u
linky 700935) a vrací se zpět do Knapovce. Dále pokračuje po objízdné trase po silnici
III/31510 do Horní Dobrouče, po silnici II/313 do Ostrova, kde obslouží zastávku
„Ostrov“pošta“. Tato zastávka je náhradní za neobsluhovanou zastávku „Ostrov“háj“. Dále
pokračuje po silnici III/31513 do Rudoltice a poté po silnici I/43 do Lanškrouna.
 bude se schvalovat výlukový jízdní řád.
Objízdná trasa pro autobusovou linku č. 700906:
 spoje pojedou ze zastávky „Ostrov“váha“ po objízdné trase po silnici III/31513 do Rudoltic a
dále po silnici I/43 do Lanškrouna. Objízdná trasa je obousměrná;
 nebude se schvalovat výlukový jízdní řád.
11) Žadatel zajistí na dotčené zastávky upozornění o jejich neobsluhování a o jejich přesunu. Po dohodě
s dopravcem žadatel zajistí i výlep výlukových jízdních řádů a po ukončení uzavírky jejich odstranění
a výlep platných jízdních řádů.
12) Žadatel u uzavírku přemístí na vhodný prostor před křižovatkou silnice II/315 a III/31512 zastávku
„Česká Třebová, Skuhrov, křiž.“. Tato zastávka bude rozdělená pro dva směry: ze Skuhrova do České
Třebové (na silnici III/31512), ze Skuhrova do Ústí nad Orlicí (na silnici II/315).
13) Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Lanškroun zůstává vyhrazeno právo
uvedené podmínky doplnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.
14) Po dobu uzavírky bude žadatelem zajištěna kontrola a případná údržba objízdné trasy. Po celou
dobu objížďky budou komunikace udržovány v čistotě a nebudou poškozovány. Případné následné
škody na pozemních komunikacích při objízdné trase budou odstraněny na náklad žadatele
o uzavírku a objížďku v souladu s ustanovením § 24 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
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15) Na začátku uzavírky musí být umístěna orientační tabule s uvedením zahájení a ukončení uzavírky,
název a sídlo právnické osoby, na jejíž žádost byla uzavírka povolena. Odstranění dopravního
značení bude provedeno ihned po ukončení uzavírky.
16) Případné škody na silničním majetku způsobené v důsledku objízdné trasy, budou neprodleně
nákladem žadatele odstraněny po předchozím projednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
popřípadě se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje.
17) Neplnění podmínek tohoto rozhodnutí ze strany žadatele zakládá možnost silničnímu správnímu
úřadu uložit pokutu podle § 42b zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, až do výše
500 000 Kč.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:
STRABAG a.s., IČ 60838744, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČ 00085031, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Obec Ostrov, IČ00279315, Ostrov 285, 561 22 Ostrov
Obec Rudoltice, IČ 00279421, Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice
Město Česká Třebová, IČ 00278653, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
Obec Dlouhá Třebová, IČ 00580902, Ústecká 235, 561 17 Dlouhá Třebová
Město Lanškroun, IČ 00279102, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun
Správa železnic, státní organizace, IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha – Nusle

Odůvodnění
Městský úřad Lanškroun, Odbor dopravy a silničního hospodářství, na základě žádosti společnosti STRABAG
a.s., IČ 60838744, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, ze dne 24. 3. 2020, a po projednání se Správou a
údržbou silnic Pardubického kraje, úsek majetkové správy Ústí nad Orlicí, která vykonává některá vlastnická
práva na silnicích II. a III. třídy, se souhlasem obce Ostrov, se souhlasem obce Rudoltice, se souhlasem obce
Dlouhá Třebová, se souhlasem Města Lanškroun, se souhlasem Města Česká Třebová, se souhlasem
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se souhlasem Správy železnic, státní organizace, se souhlasem Krajského úřadu
Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství a dále po předchozím souhlasu Krajského
ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí, povolil úplnou uzavírku silnice
II/315 v úsecích viz výše z důvodu realizace akce „Modernizace silnice II/315 Skuhrov - Lanškroun (kruhový
objezd)“ tak, jak je v rozhodnutí uvedeno.
Při rozhodování silniční správní úřad dbal, aby uzavírka byla omezena na nejkratší možnou dobu, objížďka
byla řádně technicky zabezpečena a byla z hlediska provozu vyhovující a aby byl umožněn přístup
k sousedním nemovitostem.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání dle ustanovení § 86 odst. 1 správního řádu, a to do 15 dnů ode
dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje v Pardubicích prostřednictvím odboru dopravy
a silničního hospodářství Městského úřadu Lanškroun, který rozhodnutí vydal.
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Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou,
ale ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu, bylo uloženo na poště, potom se za den doručení
považuje desátý den ode dne připravení rozhodnutí k vyzvednutí, nikoli až následné faktické převzetí
rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá
od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od připravení
písemnosti k vyzvednutí na poště.
Podle ustanovení § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. nemá případné odvolání proti tomuto rozhodnutí
odkladný účinek.
„otisk úředního razítka“
Adéla Vídeňská, DiS. v. r.
referentka odboru dopravy
a silničního hospodářství
Obdrží
Účastníci řízení (do vlastních rukou)
STRABAG a.s., IČ 60838744, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IDDS: 8yuchp8
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČ 00085031, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IDDS: ffhk8fq
Obec Ostrov, IČ00279315, Ostrov 285, 561 22 Ostrov, IDDS: cyfb3xg
Obec Rudoltice, IČ 00279421, Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice, IDDS: 7cab3x3
Město Česká Třebová, IČ 00278653, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IDDS: bhqbzrn
Obec Dlouhá Třebová, IČ 00580902, Ústecká 235, 561 17 Dlouhá Třebová, IDDS: 4h9bwsc
Město Lanškroun, IČ 00279102, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun
Správa železnic, státní organizace, IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IDDS: uccchjm
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha – Nusle, IDDS: zjq4rhz
Dotčené orgány
Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9
Na vědomí
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí, IDDS: ndihp32
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, IDDS: u29mvsw
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69
Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Orlickoústecká nemocnice, IDDS: eiefkcs
ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., IDDS: v9jcdu3
Technické služby Lanškroun, s.r.o., IDDS: 9heu429
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