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Vyjádření k uzavírce silnice III/13425 průtah Nová Olešná
Na základě Vaší žádosti k úplné uzavírce silnice III/13425 průtah Nová Olešná v termínu 25.11. – 10.12.2021
uvádím následující stanovisko:
Uvedeným úsekem projíždí autobusy naší společnosti v rámci veřejné linkové dopravy na lince:
➢ 340 230 – spoje 3, 5, 9, 13, 11, 19, 2, 6, 10, 20, 18
➢ 340 510 – spoj 4
Souhlasíme s úplnou uzavírkou a navrhovanou objízdnou trasou dle zaslané DIO za těchto podmínek:

1, pro linku 340 510 – spoj 4
•
•
•

dočasně bude zrušena tato zastávka bez náhrady: Nová Olešná,,obec
bude použita objízdná trasa: Česká Olešná – sil.III/1349 – Strmilov
žadatel zajistí s dostatečným předstihem informovanost cestujících o zrušené zastávce, vylepí na dočasně
zrušenou zastávku oznámení cestujícím, kde bude uvedeno:
- doba, po kterou nebude zastávka obsluhována
- důvod, proč není zastávka obsluhována
- kontakt na osobu, která oznámení vylepila

2, pro 340 230 – spoje 3, 5, 9, 13, 11, 19, 2, 6, 10, 20, 18
•
•
•

všechny zastávky budou obslouženy dle JŘ
bude použita objízdná trasa Nová Olešná – Strmilov – Česká Olešná - Strmilov a opačně, dojde k navýšení
tarifních km a prodloužení jízdní doby
dojde k přesunu zastávky Nová Olešná,,obec dle grafické přílohy – umístění nutné odsouhlasit obcí Nová Olešná,
případně pokud je vyžadováno, také PČR.

Vzhledem k řádnému projednání a schválení výlukových jízdních řádů na Krajském úřadě Jihočeského kraje / Odbor
dopravy a silničního hospodářství požadujeme oznámení termínu zahájení a ukončení úplné uzavírky, včetně dodání
příslušného rozhodnutí o uzavírce minimálně 5 pracovních dní předem na níže uvedený kontakt:
o Karel Lacko: 602 438 542, karel.lacko@icomtransport.cz
o Pavel Vaňas: 606 612 477, pavel.vanas@ icomtransport.cz

Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření ostatních dopravců.
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