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V Pardubicích dne 4.4.2014

č.i. 00í974/38í 00I2lJARl2014

vaše znaěka :

Vyřizuje: lng. Hana Jarolímová

Tel.: 466 046 5í6

Městský úřad Česká Třebová

Staré náměstí 78

550 02 česká Třebová 2

jaroslav.zed n i k@ceska-trebova.cz

Vážený pane starosto,

Správa Pardubice převzala přípravu staveb rychlostní silnice R35 v úseku Ostrov - Staré Město
na konci roku 2012 po dokončení procesu ElA (posuzování vlivu stavby na životní prostředí) a vydání
Stanoviska ElA, které určuje podmínky pro další přípravu včetně umístění jednotliv,ých křižovatek.

ŘSD vypracovalo v souladu s tímto Stanoviskem Studii proveditelnosti (hodnocení ekonomické
efektivnosti stavby R35 v úseku Opatovice-Mohelnice) a předložilo ji Ministerstvu dopravy ČR

ke schválení. Na jednotlivé stavby od Ostrova po Staré Město jsou dokončeny Záměry projektů, které
budou po chválení Studie proveditelnosti předloženy MD ČR k posouzení.

Rychlostní komunikace R35 je prioritou a naším úkolem je připravit stavby Ostrov - Vysoké Mýto,
Vysoké MYto - Džbánov, Džbánov - Litomyšl, Litomyšl - Janov, Janov - Opatovec a Opatovec - Staré

Město k zahájení v co nejkratším termínu tak, aby realizace bezprostředně navazovala na předchozí

dva úseky opatovice n. L. - Časy a Časy - Ostrov. Po schválení Záměrů projektu bude pokračovat
příprava jednotliuých úseků R35 zadáním zpracování dokumentací pro Územnírozhodnutí.

Jakákoli zásadní změna v projektu, tedy i přemístění mimoúrovňové křižovatky,
by znamenala prodloužení přípravy i o několik let. Pro vydání územních rozhodnutí {a následně
stavebních povotení} na jednotlivé stavby je nezbytné postupovat při zpracování dalŠÍch stupňŮ
proiektových dokumentací v souladu s vydaným Stanoviskem ElA a Zásadami územního rozvoje
Pardubického kraie.

Na projednání problematiky přivaděčů na plánovanou komunikaci R35 v této lokalitě je svoláno
jednání, které se bude konat 22,4.2014 na Krajském úřadě Pardubického kraje.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

S pozdravem

lns. FiEáa JarolíňEvá
Vedoucí úseku uýstavby

Korespondenění adresa :


