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·patná dopravní situace 
u nádraÏí

MKS Letovice
zve:

Vedení mûsta Letovice není lhostej-
ná ‰patná dopravní situace u nádraÏí.
Vize mûsta je taková, Ïe by se vybu-
dovalo pod nádraÏím âD na pfiilehlé
louce autobusové nádraÏí, kde by by-
ly k dispozici odstavná místa pro 
autobusy, které ãekají na své spoje.
Dennû zde parkuje cca 60 aÏ 80 osob-
ních aut, kdy majitelé tûchto aut do-
jíÏdûjí vlakem za prací. Mnozí jezdí
z pfiilehl˘ch vesnic, kde není potfiebné
autobusové dopravní spojení tak, aby
lidem navazovalo na vlak. V délce cca
300 metrÛ v‰ude kolem silnice se par-
kuje, autobusy, které tudy projíÏdí
kaÏdou hodinu, mají velmi ztíÏené
podmínky. KdyÏ se zde míjejí dva au-
tobusy zároveÀ, nemají ‰anci si vy-
hnout. Tím pádem vzniká silniãní ko-
labs. ¤idiãi autobusÛ situaci fie‰í tak,

Ïe vyãkávají na námûstí a aÏ se blíÏí
ãas, kdy mají pfiistavit autobus na své
stanovi‰tû u nádraÏí, teprve tam odjíÏ-
dûjí… to ale není fie‰ení. Do jednání
se podafiilo vtáhnout soukrom˘ sub-
jekt, kter˘ je ochoten vloÏit do pro-
jektu své vlastní peníze, coÏ je pro
mûsto pfiínosem.

V souãasné dobû probíhají jednání,
kdy je potfieba jednak vyfie‰it pozem-
ky, protoÏe ãást pozemkÛ je mûsta,
ãást Správy a údrÏby silnic, ãást âD,
ãást je v soukrom˘ch rukách. Je zpra-
covávána projektová dokumentace,
mûsto Letovice bude opûtovnû Ïádat
o dotace JMK na dokonãení pfiestup-
ního uzlu IDS JMK. 

Situace je sloÏitûj‰í v tom, Ïe sta-
vební objekt zasahuje do záplavového
území fieky Svitavy. Tento problém
bude fie‰en stavebními úpravami oko-
lí tak, aby se stavba nestala pro okolí
zhor‰ujícím elementem. 

Pokud by se získala od JMK dota-
ce, souãasnû s autobusov˘m nádraÏím
by se zde vybudovalo parkovi‰tû s 64
parkovacími místy. Pokud by se dota-
ce nezískala, v místech plánovaného
parkovi‰tû by vznikla pouze provizor-
ní odstavná plocha pro automobily. 

Poãítá se s tím, Ïe stavební povole-
ní by mohlo b˘t vydáno koncem léta
roku 2014, realizace projektu by byla
hotová do konce roku 2015.

Text: RePo
Foto: Ing. J. Palbuchta

Zcela zablokovaná silnice 
u letovického nádraÏí.

Plánované opravy vozovek 
Plánované rekonstrukce vozovek ve

mûstû Letovice se pfiipravují jiÏ dost dlou-
ho. Na rok 2013 pfiipadly pfiípravné pro-
jektové práce a s vlastní realizací se poãí-
tá v roce 2014. Jedná se o opravu mostu
na komunikaci I/43, smûr Letovice-
Svitavy, kter  ̆vykazuje havarijní stav. 

Vzhledem k dopravní situaci, kterou
jsme zaÏili v prosinci loÀského roku pfii
opravû 150 m povrchu vozovky na uli-
ci PraÏská, kdy nastal ãásteãn˘ doprav-
ní kolaps, rozhodlo vedení mûsta o svo-
lání koordinaãní porady ve vûci prací
vyÏadujících omezení provozu na silni-
cích na území mûsta Letovice. 

Z porady vy‰ly jasná stanoviska s ter-
míny zam˘‰len˘ch prací takto: I/43 bu-
de provádût ¤SD âR, Závod Brno - 
oprava mostÛ. Akce silnice I/43, most
pfies Chlumsk˘ potok, event.ã. 43 – 038
je ve stádiu pfiípravy vydání stavebního
povolení, které se pfiedpokládá v únoru
2014, po následném v˘bûru dodavatele
se pfiedpokládá zahájení prací nejdfiíve
v srpnu 2014, dokonãení stavby do za-
ãátku zimního období. Stavba bude pro-
vádûna po polovinách, provoz bude fie-
‰en kyvadlovû.

V roce 2014 nebude realizován úsek
„II/365 Letovice prÛtah” v âeské ulici,
ale pouze extravilánová ãást opravy po-
vrchu silnice ã. II/365 Letovice –
Kfietín – hranice JMK. V únoru 2014
bude vyhlá‰eno v˘bûrové fiízení na do-
davatele na úseky Letovice – Kfietín

a Prostfiední Pofiíãí – hranice JMK.
Pfiedpoklad realizace se poãítá na 6-8
t˘dnÛ v období kvûten – ãervenec. Zde
bude nutno dodrÏet termín ukonãení
prací nejpozdûji do 31. 7. 2014 tj. pfied
zahájením prací na silnici I/43. Silnice
bude opravována po polovinách, auto-
busová doprava a vozidla do 3,5 t bu-
dou projíÏdût kyvadlovû, pro ostatní
dopravu bude zfiízená objízdná trasa.

Ostatní akce, jeÏ budou souviset s
eventuelním omezením provozu na
místních komunikacích, se jedná, nejde
o rekonstrukce vozovek, ale rekon-
strukce vodovodních fiadÛ.

Mûsto Letovice pfiedpokládá, Ïe rea-
lizací tûchto oprav zmizí z mûsta do-
pravní znaãky upozorÀující na havarijní
stav vozovky.

Text a foto: Ing. Jifií Palbuchta, 
MÚ Letovice

Tyto znaãky by mûly z Letovic zmizet.

Sbûrn˘ dvÛr Letovice
Po nûkolikaleté pfiípravû se poda-

fiilo v loÀském roce dosáhnout na
dotace z rozpoãtu Evropské unie a to
z Fondu soudrÏnosti na základû roz-
hodnutí MÎP na v˘stavbu Sbûrného
dvora mûsta Letovice, kter˘ zaãíná
b˘t budován v lokalitû âerven˘ vrch
v místech, kde se v minulosti nachá-
zela b˘valá skládka TKO. Stavba má
slouÏit celému mikroregionu Leto-
vicko.

Dodavatelé stavby byli vybráni 
otevfienou vefiejnou soutûÏí a stali se
jím  STYLSTAV s.r.o. KfiiÏanov
s nabídkovou cenou 13 067 879 Kã
a dodavatelem technologií se stala
firma SITA CZ Praha 2 Vinohrady
s cenou 1 420 961 Kã. Dotace na
stavbu:   EU 12 099 700 Kã, státní
fond Ïivotního prostfiedí 711 800 Kã,
JMK 710 000 Kã, dofinancování
zbyl˘ch nákladÛ spojen˘ch se stav-

bou zÛstává k tíÏi rozpoãtu mûsta na
rok 2014.

K pfiedání staveni‰tû do‰lo 9. 1.
2014 a stavba by mûla b˘t dokonãena
do 9. 11. 2014. Po dokonãení stavby
se stane provozovatelem sbûrného
dvora TS Letovice.

Vedení mûsta si od této stavby
slibuje velk˘ pfiínos z hlediska fie‰e-
ní vzrÛstajících problémÛ s likvida-
cí v‰ech druhÛ odpadÛ a pfiedpoklá-
dá, Ïe vytvofiením takového zafiíze-
ní se pfiispûje k zv˘‰ení povûdomí
potfieby ochrany Ïivotního prostfiedí
v okolí Letovic. Nebude dÛvodu
k svévolnému  odhazování odpadÛ
z chat a rekreaãních domÛ jejich
vlastníky a svévolnému zakládání
ãern˘ch skládek obyvateli mûsta
a jejich ãástí.

Ing. Jifií Palbuchta, MÚ Letovice
Foto: Petr Neãas

27. 2. 2014 v 18.00 hod. 
Kulturní dÛm – Ing. Tomá‰ Pfiibyl
– kosmonautika - beseda

28. 2. 2014 v 19.00 hod. 
Kulturní dÛm – SBOROVNA – di-
vadelní pfiedstavení. Úãinkují: Pa-

vel Trávníãek, Zdenek Havlas, Ur‰u-
la Kluková, Katefiina Kornová, Petra
Jindrová, Hana Tunová a Monika
Fialková. Vstupné: 200 Kã/150 Kã

MKS Letovice tel.: 516 474 422,
739 396 535

Sbûrn˘ dvÛr bude stát v tûchto místech.

Máte tip na zajímav˘ 
ãlánek, chcete otisknout svÛj pfiíspûvek?

Napi‰te nám do redakce na:

listyregionu@seznam.cz nebo pouÏijte kontaktní formuláfi 
na na‰ich stránkách www.listyregionu.cz


