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V Pardubicích dne 30.9.2020

Věc: Žádost o poskytnuti informací potřebných k vypracování podkladů pro zpracování
projektových dokumentací dopravních staveb.

VáženĹ

na základě požadavku a zplnomocněni Pardubického kraje bychom Vás tímto rádi požádali o poskytnutí
infOrmací k zájmovému úseku:

silnice:

začátek úseku:

konec úseku:

délka úseku:

II/360

kruhová křižovatka v Ústí nad Orlicí (km 14,720)

železniční přejezd v Letohradě (km 4,760)

9 960 m

Pardubický haj plánuje v období let 2021 až 2027 zahájit realizaci modernizováni několika zájmových
silnic u. třídy. V rámci předprojektové přípravy zpracováváme a vyhodnocujeme pro Pardubický kmj
podklady, jež budou sloužit pro zpracování projektových dokumentací dopravních staveb. Součásti'
těchto podkladů je i předběžný návrh a projednáni objízdných tras plánovaných modernizací zájmových
silnic.

Jelikož zájmový úsek plánované modernizace silnice prochází územím, v rámci kterého jste dotčeným
orgánem, chceme Vás požádat o poskytnutí následujících informaci:

l) Máte-li v plánu provádět, nebo víte o tom, že se budou provádět, v období roku 2021 až roku
2027, v dotčeném zájmovém vyznačeném úseku, libovolné stavební práce (chodníky, kanalizace,
vodovod apod.), či jakékoliv jiné události, v rámci kterých by mohlo dojít k omezení či zamezení
provádČní stavebních prací na modernizaci dotčené silnice, prosíme Vás o informování o těchto
akcích.

Pokud je Vám znám u plánovaných stavebních prací i termín realizace, prosím o uvedení,
aby mohlo dojít ke koordinaci daných akcí s plánovanou modernizací dotčené silnice.

2) Dle poŽadavku objednavatele (Pardubický kraj), budeme v rámci projednávání objízdných
tras oslovovat dotčené orgány, zemědělské organizace a VětŠí firmy v regionu. Chtěli bychom Vás
tedy požádat o poskytnutí seznamu zemědělských organizací a větších firem v dané oblasti,
kterých by se mohla dotknout uzavírka dotčené zájmové silnice a u kterých lze předpokládat
specifické nároky na dopravní obsluŽnost.



i

(Dle informaci od Rajského úřadu Pardubického kraje mají o daných zemědělských organizacích
a velkých jírmách v regionu, povědomost právě obecní úřady, jež by nám daný seznam mohly
poskytnout).

Předběžný plánovaný termín zahájení realizace modernizace dotčené zájmové silnice je rok 2023. Jedná
se však pouze o orientační termín, který bude ovlivněn výsledky předprojektového průzkumu. Jelikož
nyní zpracováváme pouze podklady v rámci předprojektové přípravy, není prozatím znám přesný
průběh výstavby, konkrétní rozsah a způsob modernizace komunikace, ani přesný průběh případných
potřebných objízdných tras. Děkujeme za pochopení.

Máte-li k danému stavebnímu záměru Pardubického kraje na modernizaci dotčené komunikace nějakou
připomínku, prosím o její uvedení do vašeho vyjádření.

V případě jakýchkoliv dotazů, či připotnínek k danému vyjádření, kontaktujte prosím zpracovatele
objízdných tras. Ing. Adam Tužil. (tel. 777 527 720; email' adam tuzil@dsp-as.cz)

Žádáme Vás tímto o zaslání Vašeho vyjádření do dvou týdnů od obdržení této výzvy jedním
z následujících způsobů:

- e-mailem na adresu: lucie.kostakova@rrapk.cz,
- doporučeným dopisem na adresu: Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje,

nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice,
- do datové schránky: kkxh5u9.

Věříme, že včasným projednáním plánovaných akcí se všemi dotčenými subjekty zabránime budoucím
komplikacím ve fázi samotné realizace.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

Ing. Lucie KošťákOvá

Konzultant investičních a neinvestičních projektů

P

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice

Tel: +420 466 053 913

GSM: +420 737 330 444
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Žádost o poskytnutí informace odpověď'
Odesilatel: "Michal Nezdařil" <nezdari|@muuo.cz"
Příjemce: lucie.kostakova@rrapk.cz
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Dobrý den.
Na základě Vaši žádosti o poskytnuti informace ze dne 30.9.2020 Vám sdělujeme, že Město Ústi nad Orlici v
dotčeném úseku silnice 11/360 neplánuje žádné stavební práce v letech 2021-2027. Na rok 2021 je plánována
rekonstrukce úl. Bož. Němcové a na rok 2022 rekonstrukce úl. Polní. Tyto dvě investiční akce by ale neměly mít
žádný negativní vliv na připadnou modernizaci silnice ll/360. V příštím roce by měla v části úl. Letohradská
proběhnout rekonstrukce sítí společnosti ČEZ. Bohužel město nevede seznam zemědělských organizaci a větších
firem v dané oblasti. Pokusím se ale vypsat mně známé:

AVENA, spol. S r.o.
Penny market
Expert elektro
Stop shop
Stavebniny DEK
STK Ústi
Ferar CZ
Školky Haupt

Prosím q potvrzeni doručení této zprávy. Děkuji.

S pozdravem

Michal Nezdařil
odbor rozvoje města
t.: (+420) 465 514 246
m.: ("420) 777 736 551
e.: nezciari|@muuQ.cz

Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16
562 24 Ústí nad Odicí
www.ustinadorlici.cz
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