Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 17.04.2018
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-14066/DS/2018-2/MT

Dle rozdělovníku

VYŘIZUJE: Ing. Jana Matějková
ODBOR: dopravy a silničního hospodářství
ODDĚLENÍ: silničního hospodářství
TELEFON: 495 817 648
E-MAIL: jmatejkova@kr-kralovehradecky.cz
DATUM: 03.05.2018
Počet listů: 4
Počet příloh: 1 / listů: 6
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 280.8. S/5

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný
silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PK), na
základě předložených podkladů, v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění v y h o v u j e žádosti společnosti COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00
Praha 9, IČO 26177005, oblast Sever, region Královéhradecký, ul. P.Jilemnického 21, 503 01
Hradec Králové, zastoupené na základě plné moci společností INKA dopravní značení Hradec
Králové s.r.o., Obránců Míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem, IČO 27478866, ze dne
17.04.2018, a
povoluje
podle ustanovení § 24 zákona částečnou uzavírku silnice I/35 na území obcí Stračov a
Mžany, v úseku od křižovatky se silnicí III/32346 Dub (včetně křižovatky) v délce cca 680 m
až k začátku zastavěného území místní části Klenice (viz situace) z důvodu provedení
rekonstrukce tohoto úseku silnice.
Termín uzavírky: 09.05.2018 – 31.07.2018
Organizace uzavírky: Částečná uzavírka silnice. Oprava bude prováděna vždy v jedné
polovině silnice, provoz bude veden ve volné polovině a bude kyvadlově řízen, a to v době
6:00 – 18:00 h pracovníky stavby, mimo tuto dobu světelným signalizačním zařízením.
Vjezd/výjezd ze silnice I/35 na silnici III/32346 (odbočka na Dub) bude v některých fázích
provádění opravy uzavřeno – viz situace v příloze tohoto rozhodnutí. Objízdná trasa do místní
části Dub bude vedena ze silnice I/35 po silnicích III/32347, II/323 a III/32346 obousměrně.
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Integrovaný záchranný systém: průjezd možný, kyvadlový provoz
Přepravy nadměrných nákladů: šířkové omezení – 1 jízdní pruh šířka min. 3 m
Autobusová linková doprava:
Uzavírka ovlivní provoz autobusových linek:
• 610002 - dopravce CAR-TOUR spol. s r.o.
• 620130 - dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
• 630041, 630075, 630084, 670585 - dopravce BusLine KHK s.r.o.
• 670585 - dopravce BusLine LK s.r.o.
• 690790 - dopravce KAD, spol. s r.o.
Po dobu uzavírky bude umožněn průjezd autobusů kyvadlově jedním jízdním pruhem.
Během uzavírky dojde ke změně obsluhy zastávky: Mžany,Dub,odbočka. Zastávka bude
přemístěna do blízkosti původní zastávky na silnici I/35 mimo opravovaný úsek.
Po dobu uzavírky nebude na dotčených linkách vydán objížďkový jízdní řád.
Podmínky povolení uzavírky:
1. Dotčený úsek silnice I/35 smí být uzavřen max. na dobu uvedenou v rozhodnutí.
Zhotovitel je povinen využít všech možností ke zkrácení doby uzavírky.
2. Práce budou prováděny co nejrychleji, v prodloužených pracovních směnách, i o
víkendech a bez neodůvodněných průtahů, s cílem co nejkratšího omezení na
silnici I. třídy.
3. Uzavírka i objížďka musí být označeny dopravními značkami v souladu se zde
vydaným stanovením přechodné úpravy provozu čj. KUKHK-14266/DS/2018-3/VA
ze dne 25.04.2018 a stanovením přechodné úpravy provozu vydaným Magistrátem
města Hradec Králové, odborem dopravy č.j. SZ MMHK/072400/2018 OD1/Rou ze
dne 25.4.2018. Po celou dobu uzavírky bude dopravní značení udržováno
v řádném stavu. Označení zabezpečuje žadatel o uzavírku a objížďku na svůj
náklad a odpovídá za jeho stav po celou dobu uzavírky.
4. Provoz v úseku uzavírky bude kyvadlově řízen, a to v době 6:00 – 18:00 h
pracovníky stavby, mimo tuto dobu světelným signalizačním zařízením.
5. Šířka průjezdného jízdního pruhu musí být min. 3 m.
6. Zhotovitel stavby ve spolupráci se správcem označníku zajistí osazení náhradních
zastávek přenosným označníkem.
7. Před zahájením uzavírky a po jejím ukončení provede zhotovitel kamerový záznam
stavu silnic II. a III. třídy na objízdné trase z důvodu vyhodnocení případných škod
vzniklých po dobu uzavírky a objížďky.
8. Přístup k sousedním nemovitostem bude po celou dobu uzavírky umožněn.
9. Případné škody způsobené uzavírkou a objížďkou budou neprodleně odstraněny a
uvedeny do původního stavu. Náhrada případných škod vzniklých vlivem uzavírky
a objížďky se uskuteční na náklad žadatele o uzavírku.
10. Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a
ukončení uzavírky, název a sídlo právnické osoby, na jejíž žádost byla uzavírka
povolena.
11. Po ukončení uzavírky budou neprodleně odstraněny dopravní značky a zařízení
umístěné na silnicích v souvislosti s tímto rozhodnutím.
12. Zhotovitelem stavby bude společnost COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha
9, IČO 26177005, oblast Sever, region Královéhradecký, ul. P. Jilemnického 21,
503 01 Hradec Králové.
13. Za organizování a zabezpečení akce a dodržení stanovených podmínek zodpovídá
za zhotovitele p. Josef Gärtner, tel. 733 780 161.
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14. V případě zkrácení stanoveného termínu uzavírky oproti vydanému rozhodnutí je
zhotovitel povinen informovat dotčené dopravce v co nejkratším možném termínu,
nejméně 5 pracovních dní před danou situací, tj. 5 dní před nově plánovaným
termínem ukončení uzavírky.
15. Toto rozhodnutí bude po dobu uzavírky k dispozici na staveništi ke kontrole osobám
pověřeným výkonem státního dozoru na silnicích.
Účastník řízení, na něhož se toto rozhodnutí vztahuje ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu:
COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČO 26177005, oblast Sever, region
Královéhradecký, ul. P.Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové
Odůvodnění:
Dne 17.04.2018 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního
hospodářství (dále jen KÚ KHK) žádost společnosti COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00
Praha 9, IČO 26177005, oblast Sever, region Královéhradecký, ul. P.Jilemnického 21, 503 01
Hradec Králové, zastoupené na základě plné moci společností INKA dopravní značení Hradec
Králové s.r.o., Obránců Míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem, IČO 27478866, o částečnou
uzavírku silnice I/35 na území obcí Stračov (k.ú. Klenice) a Mžany (k.ú. Dub u Mžan), v úseku
od křižovatky se silnicí III/32346 Dub (včetně křižovatky) v délce cca 680 m po začátek
zastavěného území místní části Klenice (viz situace) z důvodu provedení rekonstrukce tohoto
úseku silnice. Termín uzavírky byl původně požadován od 01.05.2018 do 31.07.2018,
v průběhu správního řízení žadatel posunul začátek uzavírky na 09.05.2018..
Silniční správní úřad žádost posoudil. Při svém rozhodování měl k dispozici tato stanoviska a
podklady: vyjádření ŘSD ČR, Správy Hradec Králové ze dne 18.4.2018, vyjádření Správy silnic
Královéhradeckého kraje, p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové ze dne 26.4.2018,
vyjádření Policie ČR KŘP KHK ÚO Hradec Králové, dopravního inspektorátu ze dne
24.04.2018, vyjádření obce Stračov ze dne 25.04.2018, vyjádření obce Mžany ze dne
26.4.2018, harmonogram prací, situace s vyznačením úseku uzavírky a dopravních opatření,
vyjádření KU KHK, oddělení dopravní obslužnosti ze dne 18.4.2018 a další podklady, např.
vydaná stanovení přechodné úpravy provozu či mapové podklady. Předložená vyjádření byla
souhlasná, nebyl vyjádřen žádný nesouhlas s uzavírkou. Požadavky uvedené ve vyjádřeních
byly dořešeny nebo zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.
Silniční správní úřad posoudil žádost včetně všech podkladů a neshledal důvody, které by
bránily povolení uzavírky silnice I/35 dle podané žádosti. Po posouzení žádosti byla povolena
částečná uzavírka silnice I/35 tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.
Silniční správní úřad stanovil za účastníky řízení v souladu se správním řádem a s § 24 odst.
2 zákona o PK tyto subjekty:
• COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČO 26177005, oblast Sever, region
Královéhradecký, ul. P.Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové, zastoupení na
základě plné moci společností INKA dopravní značení Hradec Králové s.r.o., Obránců
Míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem, IČO 27478866 – žadatel o uzavírku,
zhotovitel
• Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa HK, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové –
majetkový správce silnice I/35
• Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
– majetkový správce silnic II. a III. třídy, tj. silnic, o kterých je vedena objízdná trasa
• Obce Stračov a Mžany – obce, na jejichž zastavěném území se povoluje uzavírka a
objížďka
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Poučení :
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne
jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy ČR, které o odvolání rozhodne, a to cestou Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, u něhož se
odvolání podává v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Lhůta
pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí oznámeno.
Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce nemá odkladný účinek (§24 odst. 4 zák. č. 13/97 Sb., o
pozemních komunikacích, v platném znění).

Z p. Ing. Jana Matějková
Referent oddělení silničního hospodářství

Přílohy:
6 x situace s vyznačením uzavírky a dopravních opatření
Rozdělovník:
Účastníci řízení:
COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, oblast Sever, region Královéhradecký, ul.
P.Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové, zastoupené na základě plné moci společností
INKA dopravní značení Hradec Králové s.r.o., Obránců Míru 258, 503 02 Předměřice nad
Labem
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa HK, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
Obec Stračov, 503 14
Obec Mžany, 503 15
Na vědomí:
Policie ČR KŘP KHK ÚO Hradec Králové, dopravní inspektorát
Hasičský záchranný sbor Král. kraje, úz. odbor HK
Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravy
Mail:
Ministerstvo dopravy ČR, Nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1
ŘSD ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
ŘSD ČR, Správa Chomutov, prac. Ústí n. L., AZ PALÁC ZDAR a.s., ul. Dlouhá 1/12, 400 01
Ústí nad Labem
Zdravotnická záchranná služba KHK, oblast HK
Hasičský záchranný sbor HK
KUKHK, ODSH, odd. dopravní obslužnosti
Dopravce CAR-TOUR spol. s r.o.
Dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
Dopravce BusLine KHK s.r.o.
Dopravce BusLine LK s.r.o.
Dopravce KAD, spol. s r.o.
ČD GŘ ROC
Agentura logistiky - Regionální středisko vojenské dopravy HK
JSDI - informační systém
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