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Vyjádření k uzavírce silnice II/117 Letiny – Drahkov
Dne 14.10.2022 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy
a silničního hospodářství (dále jen dopravní úřad), žádost o vyjádření k uzavírce
silnice II/117 v úseku Letiny – Drahkov z důvodu opravy komunikace v termínu od
1.11.2022 – 30.11.2022.
K uzavírce vydává dopravní úřad toto vyjádření:
1. Výše uvedená akce se dotkne provozu autobusové linky veřejné linkové
dopravy zabezpečující dopravní obslužnost č. 450436 Blovice – Letiny –
Skašov. Tuto dopravu zajišťuje dopravce ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.
2. Linka bude vedena dle následujícího dopravního opatření:
-

v trase Letiny,Bzí – Drahkov – Chocenický Újezd – Únětice – Řenče –
Libákovice – Letiny. Otáčení spojů bude realizováno v prostoru křižovatky obce
Drahkov ve směru na Dubiny. Spoje budou vedeny dvojmo, tj. Blovice –
Drahkov a zpět a Blovice – Letiny (mimo Drahkov) s výjimkou školních spojů.
Na lince budou ranní spoje upraveny tak, aby byla návaznost na vlaky směr
Plzeň, odpoledne návaznost z Plzně. Nebudou respektovány návaznosti ve
Skašově. Spoje na Drahkov budou omezeny dle volné kapacity autobusů,
nebudou navazovat na vlaky do/z Plzně.

-

VJŘ zpracuje dopravce po dohodě s organizátorem veřejné dopravy POVED
s.r.o.

3. Zastávky Drahkov,Dubiny bude přemístěna dle předloženého DIO, zhotovitel
stavby zajistí umístění náhradního označníku včetně výlepové plochy.
4. Z důvodu použití objízdné trasy dojde k opoždění návozu dětí do ZŠ Letiny na
začátek vyučování, z tohoto důvodu žádáme o co nejkratší termín uzavírky.
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5. Přesný termín začátku prací, nebo dřívějšího ukončení uzavírky, zhotovitel
stavby min. 10 pracovních dnů předem oznámí tuto skutečnost dopravci e.mail:
jiri.sladky@arriva.cz
a
zdejšímu
Dopravnímu
úřadu
e-mail:
lenka.rubasova@plzensky-kraj.cz.
6. Dopravně inženýrské opatření bylo odsouhlaseno Policií ČR, Územní odbor
Plzeň-venkov č.j.: KRPP-146291-5/ČJ-2022/031106-48 ze dne 13.10.2022 a
KRPP-146291-2/ČJ-2022-031106-48.
7. Dopravce informuje cestující veřejnost o dočasném přemístění výše uvedené
zastávky a změně JŘ.
8. Dotčenému dopravci a společnosti POVED s.r.o. (organizátor veřejné dopravy
v Plzeňském kraji) bude zasláno rozhodnutí o uzavírce, nebo stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.

Dušan Pakandl
Plzeňský kraj
20.10.2022 08:19

Mgr. Dušan Pakandl
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
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