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Pardubického kraie

oDsH oddělení silničníhohospodářství a dopravní obsIužnosti
_

VáŠdopis zn':
Ze dne:

DOPA CZ

tíslo jednací:

KrU 32723t20'19

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

lng' Nicola Gregorová

Spisová značka

466026867

n

icola.

Mobil:
Fax:

g

regorova @pard

u

bickykraj. cz

07.05.2019

Datum:

Vviádření k uzavírce sil. !ll/33769 Lukavice _ VíŽkv
Krajský úřad Pardubického kĘe, odbor dopravy a silničníhohospodářství, kteý je příslušným
dopravním úřadem ve smyslu ustanovení $ 34 odst. 1písm. b) zákona č. 11111994 sb.,
o silničnídopravě, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí úplnou uzavírku sil. lll/33769
Lukavice -Vížkyv období od 20.5.2019 - í5.8.2019 z důvodu opravy komunikace.
Dopravnĺ úřad souhlasí za nížeuvedených podmínek:

.
.

dopravní obsluŽnost v uzavřeném úseku je zajĺšťovánalinkami ć,.620702 a č. 620730,
po dobu uzavírky se neobsluhují zastávky:
Lukavice,Lukavička _ náhr' zastávka Lukavice

o
o
o
o

Lukavice'Vĺžky
Lukavice,Loučky
Nasavrky, Podlíšťany,dol. _ náh r. zastávka Nasavrky, Podlĺšťany,hor.

o

pro linku 620730 bude schválen výlukový jízdni řád,

a

obiízdná trasa obousměrně:
Podlíšťany- otočeníbusu zpět - sil. l!l/33769
Lukavice a dále dle trasy v jízdníchřádech,

- sil. lll337 - sil. !/37 - sil'

!ll/35814

v Podlíšťanechu bývalého hostince (před čp. 21) bude vhodným dopravním značením
zajištěn prostor pro otočeníautobusu. Zastávka Lukavice bude ve směru z Chrudimi
přesunuta na sil. lll/35814,
a

žadatel o uzavírku zajistí označení náhradnízastávky a dále zajistí upozornění na stávající
zastávky o jejich neobsluhování, příp. jejich přesunu,

llzav írka bvla nroieclnána

s technolooem

Krčmářovou).

obsluŽnosti Pardubického kraie (s oaní

V případě změny termĺnu je nutné včas informovat všechny dopravce.

Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice * Ústředna: +42o 466 026 111 * Fax: +420 466 026 22o
lnternet: www.pardubickykĄ.cz
e-mail: posta@pardubickykraj'cz * Úřednĺ dny: pondělÍ a středa 8 - 17 hod'

'

Se změnami provozu na linkách, které ovlĺvnídopravníobsluŽnost, musíŽadatel prokazatelně před

zahď1enim uzavírky seznámit příslušný obecní nebo městský úřad a cestujícíveřejnost.

Žadatel má za oovinnost při nerealizování nebo zkrácení uvedené uzavírkv předem informovat
dopravní Úřad a vÝše uvedené dopravce.
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Toto vyjádření dopravního úřadu se vydává jen k pravidelné autobusové dopravě

otisk úředníhorazítka

lng. Ladislav Umbraun
vedoucí odboru dopravy a silničníhohospodářství
v zastoupení lng. Mojmír MyŠák
vedoucí oddělení silničníhohospodářství
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