
 

Sídlo: Sychrova 16, 562 24  ÚSTÍ NAD ORLICÍ;  tel.: 465 514 111;  fax: : 465 525 563                              DIČ: CZ00279676 IČ: 00279676 
Bankovní spojení: KB ÚSTÍ NAD ORLICÍ, č.ú.: 19 - 420611/0100; ID datové schránky: bxcbwmg www.ustinadorlici.cz 
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Oznámení o zahájení řízení 
 
 
Městský úřad odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend v Ústí nad Orlicí, který podle 
ustanovení § 40 odst. 1, odst. 4 písm. a), odst. 5, písm. c), 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 (jako silniční správní úřad) 
v souladu s uvedenými právními předpisy oznamuje, že 
 
podle ustanovení § 44 zák.č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) bylo dne 14.04.2014 
zahájeno řízení ve věci uzavírky silnice II/315 (ul. Pražská) v Ústí nad Orlicí-Kerhartice, z důvodu 
výstavby kanalizace, kdy byla silničnímu správnímu úřadu doručena žádost od společnosti A.B.V. 
spol. s r.o., Vrbová 655, Ústí nad Orlicí, IČ 48154067  
 
uzavírka silnice II/315 (ul. Pražská) v Ústí nad Orlicí-Kerhartice, v místech od křižovatky s ul. 
Sokolská (u fy UOtex) po konec zástavby obce ve směru na Hrádek, je požadována v termínu od 
02.06.2014 do 31.07.2014, kdy bude umožněn vjezd autobusové dopravě, a složkám integrovaného 
záchranného systému,  v čase od 18,00 hod do 6,00 hod bude umožněn vjezd osobním vozidlům. 
V termínu od 14.06.2014 do 15.06.2014 (sobota, neděle) je požadována uzavírka pro veškerý provoz. 
V termínu od 01.08.2014 do 15.08.2014 budou práce probíhat za částečného omezení silničního 
provozu-pracovní místo.   
                 
při uzavírce silnice II/315 (ul. Pražská) v Ústí nad Orlicí-Kerhartice je objížďka navržena po silnici 
I/14 (ul. Královehradecká) v Ústí nad Orlicí, Libchavy, České Libchavy, sil. II/312 Orlické Podhůří-
Rozsocha, Mostek, sil. II/317 Choceň, sil. II/315 Zářecká Lhota, Svatý Jiří, Jehnědí, Hrádek a zpět. 

 
 

Ve smyslu a § 24 zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  
silniční správní úřad  upouští od místního šetření a jednání. 
Účastníci řízení a dotčené orgány státní správy se mohou k připravovanému rozhodnutí o uzavírce a 
objížďce vyjádřit a uplatnit připomínky nejpozději do 09.05.2014 jinak k nim nebude přihlédnuto. 
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Pokud k připravované uzavírce a objížďce se dotčené strany již vyjádřily před obdržením tohoto 
oznámení a nemají potřebu své stanovisko změnit nebo doplnit, není nutné na výše uvedené oznámení 
reagovat. Jako podklad pro rozhodnutí o uzavírce budou silničním správním úřadem použita jejich 
výchozí stanoviska. 
 

                                            Ešpandr Jaroslav 
                 vedoucí odboru 
                v zastoupení Ing. Marta Pirklová  

                                                                                                        vedoucí správního oddělení 
 
 
 

 
 

 
 
Krajský ú řad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství žádáme o písemný 
souhlas s umístěním dopravního značení a objížďkou po silnici I/14, 
souhlas s objízdnou trasou pro autobusovou dopravu v termínu od 14.6.-15.06.2014. 
 
MěÚ Vysoké Mýto, odbor dopravy a silničního hospodářství, a MěÚ Litomyšl, odbor místního 
a silničního hospodářství žádáme o písemný souhlas s umístěním dopravního značení a 
objížďkou ve Vašem správním obvodě.  
 
Vlastníky silnic Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správu a údržbu silnic Pk žádáme o písemný 
souhlas s uzavírkou a objížďkou.  
 
Obdrží: 
A.B.V. spol. s r.o., Vrbová 655, Ústí nad Orlicí  
Kalgus s.r.o., Třebovská 126, Ústí nad Orlicí   
Město Ústí nad Orlicí, Odbor rozvoje města 
Město Ústí nad Orlicí, Odbor majetkoprávní  
Město Choceň, Jungmannova 301, Choceň  
Obec Libchavy 93, Libchavy  
Obec České Libchavy 160, České Libchavy  
Obec Orlické Podhůří 4, Ústí nad Orlicí   
Obec Mostek 62, Choceň   
Obec Zářecká Lhota 5, Choceň   
Obec Svatý Jiří 44, Choceň   
Obec Jehnědí  3, Ústí nad Orlicí   
Obec Hrádek 33, Ústí nad Orlicí   
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Třebovská 333, Ústí nad Orlicí   
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, Hlaváčova 902, Pardubice 
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí  
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského nám. 125, 
Pardubice  
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravy a silničního hospodářství, Jiráskova 179, Vysoké Mýto  
Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, Bří Šťastných 1000, Litomyšl  
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