
o RAVA SIL ICE 11/358
LITOMYŠL- ČESKÁ TŘEBOVÁ
Pardubický kraj opraví silnici 11/358spojujřcí Litomyšl s Českou Trebovou. Jedná se o jednu z největších investičních akcí za
poslední roky, kraj na modernizaci této komunikace vyčlenil 180 milionů korun. Práce na úseku od světelné křižovatky po výjezd
z města začnou 28. srpna a budou trvat do konce listopadu letošního roku. Rekonstrukce nebude z technických důvodů
probíhat po etapách a některé úseky budou pro motoristy zcela neprůjezdné.

Prosíme Vás o trpělivost a děkujeme za pochopení. Vedení města Litomyšl
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Vysvětlivky
_ objižd1<y, na trase plaH zákaz stáni

- opravovaný úsek silnice
- průjezd stavbou

f)e povolený směr jizdy

[l3 doporučené náhradní parkováni

Termin oprav: 28. 8. - 30. 11. 2019,
některé červeně označené úseky
silnice mohou být během
rekonstrukce dočasně zp/istupněny

Zadavatel: Pardubický kraj
Dodavatel: M - Silnice a. S., Pardubice

Na láhrad se občane dočasně dostanou treml trasami:
• odbočením ze silnice 1/35 směr Strakov. kolem krytého bazénu a hfbitova ptů,ezdem stavbou

do uloce Lidická
• ulici M. Kuděje !.Gregorkou1, kde bude d0ča5né zaveden obousměrný provoz 5 přejezdern do

prostoru Jiráskova náměstí
• od světelné klifovatky průjezdem stavbou k ulici Uchcká

Kontakty:
stavbyvedoucf Ondřej Štol, firma M - Silnice - 602 465 782
stavbyvedoucf Zdeněk Stránský, firma Mados - 702 235 024
MěÚ Litomyšl - Pavel Jiráň - 461 653 360
MěÚ Litomyšl - Miloslav Cink - 461 653 365
MěÚ Litomyšl - Rostislav Šimon - 461 653 362

~ofé'i nákladníchaut nad 12 tun budou muset od konce srpna do listopadu jezdit objfzdnou
trasou po silnici 1/35 na kfilovatku s komunikaci 1/43 u Oparovce a ootud do <=eské 71ebové

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA LITOMYŠL - OMEZENr A ZMĚNYV DOBĚ OPRAV SILNICE 11/358
28. 8. - 30. 11. 2019:
1) zrušení spojů 9, 13 a 3 a 19 pouze v okruhu A
2) zrušení zastávek Zámek, Sotana, Smetanovo nám. - u věže, U plovárny
3) spoje 7, 8, 12 a 15 budou zastavovat nově na zastávce Lidická - domov důchodců


