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Dopravní komise 
 

ZÁPIS 
z jednání č. 2/2022 ze dne 07.09.2022 

č. j.: MUUO/78942/2022/DSS/ska 
č. spisu: dss-dk/16116/2022 

 
 

Přítomni: viz prezenční listina 

Omluveni: Jan Dvořák 

Neomluveni: Jan Zábrodský, Pavel Čáslavka, MBA 

Hosté: --- 

Zapisovatel: lic. Jaroslav Škarka, MPA 

Místo a čas jednání: Městský úřad, ul. Sychrova čp. 16, zasedací místnost RM, 15:30 hod. 

Program jednání: 

1. Statistika stacionárního radaru na silnici I/14. 
2. Statistika městské autobusové dopravy. 
3. Informace k uzavírce silnice II/315 Ústí nad Orlicí - Skuhrov. 
4. Informace o probíhající uzavírce silnice II/315 Kerhartice. 
5. Různé. 

 

Předseda dopravní komise zahájil jednání v 15:30 hod. a seznámil členy s programem jednání. 

Poděkoval za příkladnou spolupráci po celé čtyři roky volebního období 2018–22. 

1. Statistika stacionárního radaru na silnici I/14. 
 

Předseda dopravní komise a vedoucí odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend, 
seznámili dopravní komisi se stručnou statistikou radaru, který je umístěn na silnici I/14. 
Automatizovaný technický prostředek používaný bez obsluhy (radar) je v provozu od 27. 1. 2022. Byl 
odprezentován počet oznámených přestupků, vybrané pokuty, uložené pokuty, denní přírůstek 
oznámených přestupků, počet neuhrazených výzev. Byly zodpovězeny dotazy členů komise.  
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2. Statistika městské autobusové dopravy. 
 

Vedoucí odboru DSS seznámil členy komise se statistikou městské autobusové dopravy za uplynulý rok, 
tj. od září 2021 do srpna 2022. Byl to již pátý rok provozu městského autobusu. Poprvé průměrný 
měsíční počet cestujících přesáhl deset tisíc. Rozsah veřejných služeb na lince městské dopravy je 
realizován dvěma autobusy. Autobusy jezdí v zrcadlovém modelu. Městský úřad pravidelně na základě 
dat od provozovatele linek vyhodnocuje vytíženost jednotlivých spojů a jízdní řády upravuje tak, aby 
reagovaly na skutečnou poptávku obyvatel. Je uzavřena nová smlouva s dopravcem do srpna roku 2023 
a v Úředním věstníku Evropské unie oznámen provoz na období od září 2023 do srpna 2024. 

 
3. Informace k uzavírce silnice II/315 Ústí nad Orlicí - Skuhrov. 

 
Předseda komise a vedoucí odboru DSS seznámili členy komise s plánovanou uzavírkou silnice II/315 
v úseku Ústí nad Orlicí na Skuhrov. Investorem akce je Pardubický kraj, zhotovitelem firma MADOS MT. 
Práce budou zahájeny dne 12. 9. 2022 a v první etapě potrvají do 23. 10. 2022, poté budou práce 
probíhat zároveň v druhé etapě, a to až do 20. 11. 2022. Modernizace bude dokončena v jarních 
měsících příštího roku. 
 
4. Informace o probíhající uzavírce silnice II/315 Kerhartice. 
 
Předseda komise a vedoucí odboru DSS stručně seznámili členy komise s aktuálními informacemi 
ohledně probíhající uzavírky silnice II/315 u Kerhartic. Pardubický kraj, jako investor akce, by měl 
předat staveniště provádějící firmě EUROVIA CS uprostřed září. Mají být přednostně zahájeny práce na 
místech, kde dochází k největším sesuvům půdy. Celá rekonstrukce má být dokončena v letních 
měsících příštího roku. 

Různé: 

Proběhla diskuze ohledně dalších plánovaných akcí na silnicích ve správním obvodu Ústí nad Orlicí. 
Stavby vázané na evropské dotace musí být hotové během příštího roku. V diskuzi byly zmíněny 
přivaděče na budovanou dálnici D 35: České Libchavy – Zámrsk, ÚO – Litomyšl, ČT – Litomyšl. 

 
 
Termín příštího jednání: není stanoven. 
 
Jednání bylo předsedou komise ukončeno v 16:45 hod. 
 

 

Zapsal: lic. Jaroslav Škarka, MPA zapisovatel 09.09.2022 
 

Ověřil: Mgr. Pavel Svatoš předseda dopravní 
komise 09.09.2022 

 

 


