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Vyjádření dotčeného dopravního úřadu k úplné uzavírce na sil. II/315 Hoštejn –
Kosov – Zábřeh - Leština
Dne 3. 3. 2020 byla Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu
Olomouckého kraje doručena žádost o vyjádření k úplné uzavírce na sil. II/315 Hoštejn –
Kosov – Zábřeh – Leština.
Stavební práce jsou rozděleny do několika úseků a fází v následujících termínech:
2. 4. 2020 – 12. 4. 2020 – 1. fáze, 1. úsek - úplná uzavírka sil. II/315 od obce Hoštejn
po křiž. se sil. III/31529 – MIMO dopravní obsluhy, BUS a vozidel stavby
13. 4. 2020 – 30. 6. 2020 – 2. fáze, 1. úsek (část A, B), 2., 3. úsek – úplná uzavírka
sil. II/315 od obce Hoštejn po křiž. se sil. III/31529 a sil. II/315 Zábřeh – Leština – MIMO
dopravní obsluhy, BUS a vozidel stavby

 20. 4. 2020 – 10. 5. 2020 - 1. úsek, část A – úplná uzavírka včetně BUS
 25. 5. 2020 – 14. 6. 2020 - 1. úsek, část B – úplná uzavírka včetně BUS
 8. 6. 2020 – 21. 6. 2020 - 2. úsek – úplná uzavírka včetně BUS
1. 7. 2020 – 9. 8. 2020 – 3. fáze, 4., 5. úsek – úplná uzavírka sil. II/315 od křiž. se sil.
III/31529 po Zábřeh a sil. II/315 v obci Leština – MIMO dopravní obsluhy, BUS a vozidel
stavby
10. 8. 2020 – 13. 9. 2020 – 4. fáze, 4., 5., 6. úsek – úplná uzavírka sil. II/315 od křiž.
se sil. III/31529 po Zábřeh, sil. II/315 ul. Leštinská před kruhovým objezdem v Zábřehu
a sil. II/315 v obci Leština – MIMO dopravní obsluhy, BUS a vozidel stavby

 31. 8. 2020 – 13. 9. 2020 - 4., 5., 6. úsek – úplná uzavírka včetně BUS
14. 9. 2020 – 30. 9. 2020 – 5. fáze, 4., 5. úsek – úplná uzavírka sil. II/315 od křiž. se sil.
III/31529 po Zábřeh a sil. II/315 v obci Leština – MIMO dopravní obsluhy, BUS a vozidel
stavby
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Odůvodnění: realizace staveb:
„II/315 hranice okr. Ústí nad Orlicí – Zábřeh – Leština“ – rekonstrukce komunikace
„Splašková kanalizace Leština“ – realiazce kanalizace
Po posouzení předložené žádosti, po projednání s příspěvkovou organizací KIDSOK
a s dopravcem ARRIVA MORAVA a.s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava – Moravská
Ostrava, Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje,
jako dotčený dopravní úřad, s o u h l a s í s povolením úplné uzavírky na výše uvedené
komunikaci, pokud budou splněny následující podmínky:
Po sil. II/315 v úsecích dotčených úplnou uzavíkou jsou vedeny linky veřejné linkové
dopravy 930203, 930212, 932217, 932271, 932272, 932274, 932275, 932277, 932278,
932287, 932289 a 933252, které jsou provozovány na základě smluv o veřejných službách
v přepravě cestujících dopravcem ARRIVA MORAVA a.s. Dále jsou tudy vedeny linky
zvláštní linkové dopravy 930608 a 930615 dopravce RB Global Logistik s.r.o., 789 01,
Rájec 140, a linka zvláštní linkové dopravy 700021 dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.,
Třebovská 330, 562 00 Ústí nad Orlicí. Tyto linky budou po dobu jednotlivých fází úplné
uzavírky vedeny dle níže uvedeného.
1. V termínu 2. 4. 2020 – 12. 4. 2020 – 1. fáze, 1. úsek - úplná uzavírka sil. II/315 od obce
Hoštejn po křiž. se sil. III/31529 – MIMO BUS
Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd dotčeným spojům linek 932277, 932278
(odbočuje na sil. III/31529), 930615 a 700021 po volné části vozovky. Všechny
autobusové zastávky (dále jen „AZ“) budou obslouženy dle platných jízdních řádů
(dále jen „JŘ“).
Vzhledem ke skutečnosti, že provoz linek veřejné linkové dopravy zajišťují
nízkopodlažní autobusy s běžnou šířkou 2,55 m a délkou 13 m, pro bezpečný průjezd
autobusů musí průjezdný profil vozovky splňovat minimální šíři 3 m a nerovnosti
vozovky nesmí překročit výšku 10 cm.
2. V termínu 13. 4. 2020 – 30. 6. 2020 – 2. fáze, 1. úsek (část A, B), 2., 3. úsek – úplná
uzavírka sil. II/315 od obce Hoštejn po křiž. se sil. III/31529 a sil. II/315 Zábřeh – Leština
– MIMO BUS
Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd dotčeným spojům linek 930203, 930212,
932217, 932271, 932272, 932275, 932277, 932278, 932289, 930608, 930615 a 700021
po volné části vozovky. Všechny AZ budou obslouženy dle platných JŘ.
Vzhledem ke skutečnosti, že provoz linek veřejné linkové dopravy zajišťují
nízkopodlažní autobusy s běžnou šířkou 2,55 m a délkou 13 m, pro bezpečný průjezd
autobusů musí průjezdný profil vozovky splňovat minimální šíři 3 m a nerovnosti
vozovky nesmí překročit výšku 10 cm.
V termínu 20. 4. 2020 – 10. 5. 2020 - 2. fáze, 1. úsek, část A (Hoštejn, most
přes řeku Březná – Kosov, hřbitov) – úplná uzavírka včetně BUS
 Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd dotčeným spojům linek 932277,
930615 a 700021. Spoje linky 932277 budou ukončeny nebo budou začínat
v prostoru náhradní AZ u hřbitova v Kosově dle návrhu žadatele (zákres v příslušné
situaci dopravního značení). Dopravní obslužnost v úseku Zábřeh – Hoštejn na lince
932277 bude zajištěna vybranými spoji, které budou vedeny po obousměrné
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objízdné trase ze Zábřehu po sil. III/31519 přes Skaličku do Jestřebí, po sil. III/31536,
sil. III/31534 přes Dolní Bušínov do Hynčiny, z Hynčiny po sil. III/31518 přes Popelák
a na sil. II/315 na náhradí AZ u mostu v Hoštejně. Linky 930615 a 700021 budou
vedeny obdobně.
 U linek 932277 a 930615 AZ Kosov,,rest. nebude obsluhována a bude nahrazena AZ
v prostoru u hřbitova v Kosově. AZ Kosov,,ZD a Hoštejn,,škola nebudou obsluhovány
bez náhrady. AZ Hoštejn,,pila nebude obsluhována a bude nahrazena AZ v prostoru
u mostu přes řeku Březná v Hoštejně. U linky 700021 AZ Kosov,,rest. nebude
obsluhována a bude nahrazena AZ v prostoru u hřbitova v Kosově, dále nebude
obsluhována AZ Hoštejn,,škola a bude nahrazena AZ v prostoru u mostu přes řeku
Březná v Hoštejně.
 Na dotčenou linku 932277 bude vydán výlukový JŘ, ve kterém bude pro konkrétní
spoje upřesněna jejich časová poloha a jejich vedení včetně obsluhy jednotlivých AZ.
V rámci výlukového JŘ může v důsledku změny trasování některých spojů dojít
ke změně pořadí obsluhy stávajících nácestných AZ. Výše uvedený popis vedení
linky po dobu úplné uzavírky včetně BUS je základní.
V termínu 25. 5. 2020 – 14. 6. 2020 - 2. fáze, 1. úsek, část B (Kosov, hřbitov – křiž.
se sil. III/31529) – úplná uzavírka včetně BUS
 Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd dotčeným spojům linek 932277,
930615 a 700021, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze Zábřehu
po sil. III/31519 přes Skaličku do Jestřebí, po sil. III/31536, sil. III/31534 přes Dolní
Bušínov do Hynčiny, z Hynčiny po sil. III/31518 přes Popelák a na sil. II/315
přes Hoštejn do Kosova.
 AZ
Zábřeh,Pivonín,rozc., Zábřeh,,Růžové
údolí,
Zábřeh,,rozc.Kouty a
Zábřeh,,Sušilova-škola nebudou těmito linkami obsluhovány bez náhrady.
 Lince 932278 bude dle dohody se zhotovitelem stavby po celou dobu umožněn
průjezd křižovatkou sil. II/315 se sil. III/31529 a odbočení na sil. III/31529
na Drozdov.
 Na dotčenou linku 932277 bude vydán výlukový JŘ, ve kterém bude pro konkrétní
spoje upřesněna jejich časová poloha a jejich vedení včetně obsluhy jednotlivých AZ.
V rámci výlukového JŘ může v důsledku změny trasování některých spojů dojít
ke změně pořadí obsluhy stávajících nácestných AZ. Výše uvedený popis vedení
linky po dobu úplné uzavírky včetně BUS je základní.
V termínu 8. 6. 2020 – 21. 6. 2020 - 2. fáze, 2. úsek (okružní křižovatka
ul. Leštinská, Zábřeh – křiž. s MK ul. Profesora Sklenáře v Leštině) – úplná
uzavírka včetně BUS

 Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd dotčeným spojům linek 930212,
932271, 932272, 932275, 932289, 930608 a 700021, které budou vedeny
po obousměrné objízdné trase ze Zábřehu po sil. II/315, přes okružní křižovatku,
po sil. I/44 ul. Lesnická, sil. III/31527 ul. Postřelmovská, sil. III/3701 ul. Lesnická
do Lesnice, z Lesnice po sil. II/370 do Leštiny, na sil. II/315 a dále po trasách
dle platných licencí. Z důvodu vedení dotčených spojů výše uvedených linek
po objízdné trase je nutné počítat se zpožděním cca do 7 minut.

 AZ Zábřeh,,čistírna a Leština,,u mostu nebudou obsluhovány bez náhrady.
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3. V termínu 1. 7. 2020 – 9. 8. 2020 – 3. fáze, 4., 5. úsek – úplná uzavírka sil. II/315
od křiž. se sil. III/31529 po Zábřeh a sil. II/315 v obci Leština – MIMO BUS
Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd dotčeným spojům linek 930203, 930212,
932217, 932271, 932272, 932274, 932275, 932277, 932278, 932287, 932289, 933252,
930608, 930615 a 700021 po volné části vozovky. Všechny AZ budou obslouženy
dle platných JŘ.
Vzhledem ke skutečnosti, že provoz linek veřejné linkové dopravy zajišťují
nízkopodlažní autobusy s běžnou šířkou 2,55 m a délkou 13 m, pro bezpečný průjezd
autobusů musí průjezdný profil vozovky splňovat minimální šíři 3 m a nerovnosti
vozovky nesmí překročit výšku 10 cm.
4. V termínu 10. 8. 2020 – 13. 9. 2020 – 4. fáze, 4., 5., 6. úsek – úplná uzavírka sil. II/315
od křiž. se sil. III/31529 po Zábřeh, sil. II/315 ul. Leštinská před kruhovým objezdem
v Zábřehu a sil. II/315 v obci Leština – MIMO BUS
Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd dotčeným spojům linek 930203, 930212,
932217, 932271, 932272, 932274, 932275, 932277, 932278, 932287, 932289, 933252,
930608, 930615 a 700021 po volné části vozovky. Všechny AZ budou obslouženy
dle platných JŘ.
Vzhledem ke skutečnosti, že provoz linek veřejné linkové dopravy zajišťují
nízkopodlažní autobusy s běžnou šířkou 2,55 m a délkou 13 m, pro bezpečný průjezd
autobusů musí průjezdný profil vozovky splňovat minimální šíři 3 m a nerovnosti
vozovky nesmí překročit výšku 10 cm.
V termínu 31. 8. 2020 – 13. 9. 2020 - 4. fáze, 4. úsek (od křiž. se sil. III/31529
po Zábřeh) – úplná uzavírka včetně BUS
 Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd dotčeným spojům linek 932274,
932277, 932278, 932287, 930615 a 700021, které budou vedeny po obousměrné
objízdné trase ze Zábřehu po sil. II/315, II/369 ul. Dvorská a dále do Rovenska,
po sil. II/368 do Svébohova, ze Svébohova po sil. III/31532 do Václavova. Linky
932277, 932278, 930615 a 700021 budou pokračovat po sil. III/31532, na sil. II/315
a dále po trasách dle platných licencí, dle dohody se zhotovitelem stavby bude těmto
linkám po celou dobu umožněn průjezd křižovatkou sil. III/31532 se sil. II/315, lince
932278 pak i odbočení na sil. III/31529 na Drozdov.
 AZ Zábřeh,,Sušilova-škola, Zábřeh,,rozc.Kouty a Zábřeh,,Růžové údolí nebudou
výše uvedenými linkami obsluhovány bez náhrady.
V termínu 31. 8. 2020 – 13. 9. 2020 - 4. fáze, 5. úsek (od křiž. s MK ul. Profesora
Sklenáře v Leštině po konec obce Leština směr Vitošov) – úplná uzavírka včetně
BUS
 V souvislosti s postupem stavebních prací bude po domluvě se zhotovitelem stavby
umožněn po určitou dobu průjezd obcí Leština na AZ Leština,,ObÚ ze směrů Vitošov
a Lesnice. Přesný termín bude dopravcům a příspěvkové organizaci KIDSOK
oznámen zhotovitem stavby nejméně 5 pracovní dní předem a dopravcem
ARRIVA MORAVA a.s. zveřejněn pro cestující formou „přepravního opatření“.

 V termínu, kdy úsekem od křiž. s MK ul. Profesora Sklenáře po křiž. se sil. II/370
v Leštině (vyjma křižovatky) nebude umožněn průjezd dotčeným spojům linek
930212, 932271, 932272, 932275, 932289, 930608 a 700021, budou tyto vedeny
po obousměrné objízdné trase v Leštině po sil. II/315 ul. 7. května, po MK
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ul. Okružní, Boxanka, Potoční, Družstevní na AZ Leština,,ObÚ a dále po trasách
dle platných licencí. AZ Leština,,u mostu ve směru na Zábřeh bude přesunuta
cca o 20 m na MK ul. Okružní, a to dle návrhu žadatele (zákres v příslušné situaci
dopravního značení).
 V termínu, kdy úsekem od křiž. s MK ul. Profesora Sklenáře po křiž. se sil. II/370,
včetně křižovatky po konec obce Leština směr Vitošov nebude umožněn průjezd
dotčeným spojům linek 930203, 930212, 932217, 932271, 932272, 932275, 932289,
933252, 930608 a 700021, budou tyto vedeny po následujících objízdných trasách:
Vybrané spoje linek vedených ve směru od Lesnice budou vedeny po sil. II/370
na okraj obce Leština, na MK ul. Františka Adámka, kde se otočí a obslouží náhradní
AZ Leština,,ObÚ před domem č.p. 400 dle návrhu žadatele (zákres v příslušné
situaci dopravního značení). Dále budou vedeny zpět po si. II/370 do Lesnice,
sil. III/3701, po sil. III/31527 a sil. I/44 ul. Lesnická do Zábřehu přes okružní
křižovatku, dále po sil. I/44 ul. Olomoucká, po MK ul. Olomoucká, sil. III/31519
ul. Československé armády, na sil. II/315 a dále po trasách dle platných licencí.
AZ Leština,,ObÚ bude pro tyto spoje přesunuta na MK ul. Františka Adámka
před dům č.p.400. AZ Leština,,u mostu a Zábřeh,,čistírna nebudou těmito spoji
obsluhovány bez náhrady. Z důvodu vedení dotčených spojů výše uvedených linek
po objízdné trase je nutné počítat se zpožděním cca do 7 minut.
Vybrané spoje linek vedených ve směru od Vitošova/Hrabové budou vedeny
pouze na AZ Hrabová,Vitošov nebo Hrabová, kde se otočí, a po obousměrné
objízdné trase po sil. II/315, sil. III/31540 do Bohuslavic a po sil. III/31541
přes Lukavice
směr
Roudníky
a
po
sil.
I/44
do
Zábřehu.
AZ Leština,,ObÚ, Leština,,u mostu
a
Zábřeh,,čistírna nebudou
těmito
spoji
obsluhovány bez náhrady. Z důvodu vedení dotčených spojů výše uvedených linek
po objízdné trase je nutné počítat se zpožděním cca do 10 minut.
Vybrané spoje linek vedených ve směru od Zábřehu budou vedeny po obousměrné
objízdné trase v Leštině po sil. II/315 ul. 7. května, po MK ul. Okružní, Boxanka,
Potoční, Družstevní na AZ Leština,,ObÚ a zpět. AZ Leština,,u mostu ve směru
na Zábřeh bude přesunuta cca o 20 m na MK ul. Okružní, a to dle návrhu žadatele
(zákres v příslušné situaci dopravního značení).
V termínu 31. 8. 2020 – 13. 9. 2020 - 4. fáze, 6. úsek (ul. Leštinská, Zábřeh
po kruhový objezd) – úplná uzavírka včetně BUS
 Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd dotčeným spojům linek 930212,
932271, 932272, 932275, 932289, 930608, 930615 a 700021, které budou vedeny
po obousměrné objízdné trase v Zábřehu po sil. II/315, III/31519 ul. Československé
armády, po MK ul. Olomoucká, po sil. I/44 ul. Olomoucká na okružní křižovatku,
na sil. II/315 ul. Leštinská a dále po trasách dle platných licencí. Z důvodu vedení
dotčených spojů výše uvedených linek po objízdné trase je nutné počítat
se zpožděním cca do 5 minut.
 AZ Zábřeh,,Na
špici
nebude
obousměrně
obsluhována
s náhradou
na AZ Zábřeh,,MEP. AZ Zábřeh,,Na Křtaltě nebude obsluhována bez náhrady.
5. V termínu 14. 9. 2020 – 30. 9. 2020 – 5. fáze, 4., 5. úsek – úplná uzavírka sil. II/315
od křiž. se sil. III/31529 po Zábřeh a sil. II/315 v obci Leština – MIMO BUS
Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd dotčeným spojům linek 930203, 930212,
932217, 932271, 932272, 932274, 932275, 932277, 932278, 932287, 932289, 933252,
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930608, 930615 a 700021 po volné části vozovky. Všechny AZ budou obslouženy
dle platných JŘ.
Vzhledem ke skutečnosti, že provoz linek veřejné linkové dopravy zajišťují
nízkopodlažní autobusy s běžnou šířkou 2,55 m a délkou 13 m, pro bezpečný průjezd
autobusů musí průjezdný profil vozovky splňovat minimální šíři 3 m a nerovnosti
vozovky nesmí překročit výšku 10 cm.
6. Přesné umístění dopravního značení označujícího přemístěné či náhradní AZ musí být
projednáno s příslušným dopravním inspektorátem Policie České republiky a stanoveno
přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích.
7. Vzhledem k délce objízdných tras a četnosti jednotlivých fází uzavírky žádáme,
aby v případě změn v termínech či jakýchkoliv jiných změn byli neprodleně, nejméně
však 15 dní předem, informováni dopravci ARRIVA MORAVA a.s. (tel. 597 827 382,
724 046 895), ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. (tel. 601 321 728, 702 194 238)
a RB Global Logistik s.r.o. (tel. 777 797 840) a dále dopravní úřad (tel. 585 508 313)
a KIDSOK (tel. 587 336 655, 770 173 126).
8. Žádáme silniční správní úřad, aby uvedl v rozhodnutí o povolení uzavírky výše uvedené
podmínky, změny v obsluze AZ a objízdné trasy pro autobusy, protože po dobu
uzavírky nahrazují AZ a trasy stanovené v udělených licencích. Dále žádáme o zaslání
rozhodnutí o povolení uzavírky zdejšímu dopravnímu úřadu, dopravcům
ARRIVA MORAVA a.s., ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. a RB Global Logistik s.r.o., a dále
příspěvkové organizaci KIDSOK.

Dopravce ARRIVA MORAVA a.s. informuje cestující veřejnost o změnách v dopravní
obslužnosti po dobu jednotlivých fází uzavírky, a to především vyvěšením příslušné
informace na dotčených AZ a v autobusech dotčených linek.

S pozdravem
Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru

Dále obdrží
1. ARRIVA MORAVA a.s.
2. ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.
3. RB Global Logistik s.r.o.
4. KIDSOK, p.o.
5. Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy
6. Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství
7. Obec Kosov
8. Obec Hoštejn
9. Obec Leština
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