2.7

Organizace dopravy (uzavírky, objížďky)

Za situace, kdy se určité části státních silnic stanou nesjízdnými, nebo budou v důsledku povodně bezprostředně
ohroženy, zajišťuje v souladu s ust. § 24, odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, označení
příslušných úseků a objízdných tras Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Tato opatření provádí
v součinnosti s Povodňovou komisí ORP Svitavy a podle potřeby ve spolupráci s Policií ČR, která se na regulaci
dopravy rovněž podílí. V závislosti na rozsahu ohrožení nebo poškození silnic, konkrétní situaci, předpokládané
době trvání uzavírky a jiných rozhodujících okolnostech, mohou být v některých případech provedeny nezbytné
operativní změny objízdných tras.
O uzavřených úsecích a objížďkách a o případných změnách dopravních opatření je zapotřebí bezodkladně
informovat:
•
hasičský záchranný sbor (HZS) Pardubického kraje –
•
záchrannou a dopravní zdravotní službu (ZZS) Pardubice
•
dopravní inspektorát Pardubice – Policie ČR, územní odbor Pardubice
•
subjekty provádějící zásobování
•
provozovatele linkové osobní dopravy
•
regionální popř. celoplošné sdělovací prostředky
Na území ORP Svitavy je mimo místních komunikací zaplavením ohrožena silnice I/43, výčet omezení na této
silnici.
K lokálnímu zaplavení cest, případně jejich destrukci může dojít u drobných přítoků z polních ploch v povodí.
Z tohoto důvodu je prvotně nutné tyto cesty využít jen vhodnou technikou – traktor, LKT, UKT apod. a prověřit
jejich sjízdnost i pro další vozidla.
Organizaci náhradní dopravy při povodni, objížďky a uzávěrky silnic a cest organizuje vedoucí odboru správy
silnic MěÚ Svitavy v součinnosti s orgány Policie ČR a PK podle konkrétní vzniklé situace - dopravní dispečink.
PK ve spolupráci s povodňovými komisemi měst a obcí postižených oblastí těmto orgánům poskytne pomoc
výměnou informací o skutečnostech, které dopravu ovlivňují, případně organizováním občanské pomoci.
Informace o zatopených úsecích silnic a cest a změnách v dopravě podává městská nebo státní policie v
součinnosti s odborem dopravy městského úřadu. Pro bezprostřední informaci obyvatelstva využívá zejména
místního rozhlasu v obcích nebo tlampačů umístěných na vozidlech. Důležitější dopravní změny ovlivňující
dálkovou a tranzitní dopravu oznamuje do rozhlasového vysílání celostátních a místních rozhlasových stanic.

