Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
odbor dopravy a silničního hospodářství
Č. j.: MUDK-ODP/34125-2017/bru 7875-2017
Spis. a skart. znak: 280.6
Počet příloh:
0
Počet listů příloh: 0
Vaše č. j.:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
IČ 27502988
Kutnohorská 59
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Vyřizuje: Lenka Brůnová, DiS.
Telefon: 499 318 135
E-mail:
brunova.lenka@mudk.cz
Datum:

20.04.2017

ROZHODNUTÍ
o povolení uz avírky
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný
silniční správní úřad dle a dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), na základě předložených
podkladů v řízení podle zákona č. 500/2004 sb., správní řád, v platném znění, vyhověl podané žádosti
společnosti SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., IČ 27502988, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové,
ze dne 06.04.2017 (dále jen žadatel) a podle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích a §
39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích a
povolil
úplnou uzavírku silnice č. III/3005 v úseku Trotinka - Doubravice, z důvodu souvislé obnovy krytu
vozovky až po hranici křižovatky se silnicí č. II/300 na Trotince.
Termín prací: 24.04. (7:00) – 17.05.2017 (18:00)
Součástí uzavírky silnice č. III/3005 je vedení objízdných tras a nařízení objížďky:
pro osobní vozidla a nákladní vozidla v obou směrech
po silnici č. II/300 směr Zdobín, Horní Dehtov až po křižovatku Bílá Třemešná - Doubravice, zde
odbočit do obce Doubravice.

autobusová linková doprava rozvržena na jednotlivé etapy:




termín prací od 24.04. (7:00) – 01.05.2017 (6:00) v úseku č. 2. Trotinka – Zábřezí
termín prací od 01.05. (7:00) – 10.05.2017 (18:00) v úseku č. 3 a 4 Zábřezí – Doubravice
termín prací od 10.05. (18:00) – 17.05.2017 (18:00) v úseku č. 1. Trotinka – Trotina

Po dobu etapy Zábřezí – Řečice - Doubravice se v uzavřeném úseku nacházejí autobusové zastávky
Zábřezí – Řečice, Řečice, odb., které zůstanou bez obsluhy.
Uvedené platí pro následující linkové spoje:
690520 (OSNADO spol. s.r.o.)
630049 (Busline a.s.)
Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38
544 01 Dvůr Králové nad Labem

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
ČSOB, a. s., Dvůr Králové n. L.
Č. ú.: 273090363/0300

IČ: 00277819
DS: mu5b26c

Tel.: 499 318 111
Fax: 499 320 171

epodatelna@mudk.cz
www.mudk.cz
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Dopravci budou ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje informovat cestující a v
případě dotazů poskytnou informaci řidiči přímo ve vozidle.
Pro úplnou uzavírku silnice stanovujeme následující podmínky:
1. Umístění dopravních značek, bude provedeno v souladu se stanovením přechodné úpravy
provozu ze dne 20.04.2017 čj.: MUDK-ODP/21833-2017/bru 7875-2017 ke kterému se
vyjádřilo Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní
inspektorát Trutnov, čj.: KRPH-28294/Čj-2017-051006 ze dne 22.03.2017 a územní odbor
Jičín.
2. Na začátku uzavírky, bude umístěna orientační tabule s uvedením data zahájení a ukončení
uzavírky, název a sídlo organizace, na jejichž žádost byla uzavírka a objížďka povolena.
3. Veškeré dopravní značení bude osazeno a udržováno na náklady zhotovitele na základě výše
uvedeného stanovení místní úpravy provozu.
4. V rámci realizace omezení a uzavírek požadujeme splnění technických podmínek
požadovaných pro označování pracovních míst, uvedených v příslušných ustanoveních TP 66
„Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.
5. Během provádění prací nesmí dojít ze strany zhotovitele k ohrožení bezpečnosti účastníků
silničního provozu v místech provádění prací a za škody způsobené jim vlivem zhoršené
sjízdnosti (schůdnosti). Rovněž ručí za stav a funkčnost použitého dopravního značení i
případně objížďka) a nepřetržitý úklid případných nečistot z přilehlých částí komunikace.
6. Případné poškození silničního příslušenství během stavby bude okamžitě hlášeno
majetkovému správci silnic č. III/3005, středisko Dvůr Králové nad Labem, Jičín.
7. Silniční pozemek bude ve všech případech uveden do plně funkčního a estetického stavu
včetně terénních úprav a úklidu, příp. zatravnění.
8. V případě přerušení prací bude při možnosti obnovení plného neomezeného provozu
navržené přechodné dopravní značení zakryto nebo odstraněno do doby pokračování prací.
9. Po definitivním ukončení prací bude DZ umístěné v souvislosti s omezením (uzavírkou)
neprodleně odstraněno.
10. Odpovědnou osobou, za bezpečnost prací a za splnění podmínek tohoto rozhodnutí je Jiří
Pšenička, zaměstnanec spol. SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., IČ 27502988, Kutnohorská
59/23, 500 04 Hradec Králové, tel. 725 994 895.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
námitky v řízení nebyly uplatněny.
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ODŮVODNĚNÍ
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy a silničního hospodářství na základě žádosti
podané dne 06.04.2017 od společnosti SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., IČ 27502988, Kutnohorská
59, 500 04 Hradec Králové, povolil úplnou uzavírku silnice č. III/3005 v úseku Trotinka - Doubravice,
z důvodu souvislé obnovy krytu vozovky až po hranici křižovatky se silnicí č. II/300 na Trotince.
Součástí uzavírky silnice č. III/3005 je vedení objízdných tras a nařízení objížďky pro všechna vozidla
obousměrně po silnici č. II/300 z obce Trotinka, přes Horní Dehtov až po křižovatku Bílá Třemešná –
Doubravice, zde odbočit do obce Doubravice.
Autobusová linková doprava je rozvržena na jednotlivé etapy podle termínu prací od 24.04. (7:00)
– 01.05.2017 (6:00) v úseku č. 2. Trotinka – Zábřezí, dále v termínu prací od 01.05. (7:00) –
10.05.2017 (18:00) v úseku č. 3 a 4 Zábřezí – Doubravice a v termínu prací od 10.05. (18:00) –
17.05.2017 (18:00) v úseku č. 1. Trotinka – Trotina.
Po dobu etapy Zábřezí – Řečice - Doubravice se v uzavřeném úseku nacházejí autobusové zastávky
Zábřezí – Řečice, Řečice, odb., které zůstanou bez obsluhy.
Dopravci budou ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje informovat cestující a v
případě dotazů poskytnou informaci řidiči přímo ve vozidle.
Podkladem pro rozhodnutí byla žádost, situace se zakreslením uzavírky a objízdných tras a souhlasné
vyjádření Policie ČR, DI Trutnov pod čj.:KRPH-28294/Čj-2017-051006 ze dne 22.03.2017 a souhlasné
vyjádření územního odboru Jičín.
Silniční správní úřad posoudil žádost o uzavírku podle § 39 odst. 1 a 4 vyhlášky, a podle § 24 odst. 2
písm. a) až c) zákona o pozemních komunikacích a na základě souhlasu příslušného orgánu Policie
České republiky podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 3 a 4 vyhlášky povolil
uzavírku silnice č. III/3005 v úseku Trotinka – Doubravice, dle grafického znázornění v příloze.
Úplná uzavírka předmětného úseku silnice č. III/3005 se povoluje tak, jak je uvedeno ve výroku
tohoto rozhodnutí.
POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru dopravy a
silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, se sídlem, Pivovarské náměstí
1245, 500 03 Hradec Králové podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden spis. Nepodá-li účastník potřebný počet, vyhotoví je správní orgán
na náklady účastníka.
Odvolání lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání je proti odůvodnění nepřípustné.
Odvolání proti rozhodnutí, podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích nemá odkladný
účinek. Proti vyloučení odkladného účinku se podle § 85 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, nelze odvolat.
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V souladu s ustanovením § 24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích nikdo nemá nárok na
náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky.
Městský úřad si vyhrazuje právo stanovit v případě veřejného zájmu další podmínky tohoto povolení,
některé změnit či povolení doplnit nebo povolení zrušit.
Nedodržení termínů nebo podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako správní delikt
podle § 42b odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro
právnické osoby s možností sankce až do výše 500.000,- Kč.

Otisk úředního razítka
Lenka Brůnová, DiS.
Oprávněná úřední osoba a
odborná referentka odboru dopravy a
silničního hospodářství
Obdrží (na doručenku):
Žadatel:
SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., IČ 27502988, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
Účastník řízení:
Správa silnic, Královéhradeckého kraje, př. org., IČ 70947996, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
Dotčené orgány:
Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, Horská 78,
541 11 Trutnov
Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, Balbínova 24,
501 12 Jičín
Vedlejší účastníci:
Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice
Obec Zábřezí – Řečice 26, Zábřezí, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Obec Zdobín, Zdobín 52, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Obec Trotina, Trotina 48, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Obec Třebihošť, Třebihošť 106, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Město Hořice, odbor dopravy, nám. J. z Poděbrad 342, 508 01 Hořice
Město Miletín, Nám. K. J. Erbena 99, 50771 Miletín
Dále obdrží:
OSNADO spol. s r.o., IČ 15057615, Nádražní 501, 542 24 Svoboda nad Úpou
Busline a.s., IČ 28360010, Na Rovinkách 501, 513 25 Semily
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Pivovarské nám.
1245, IČ 70889546, 500 03 Hradec Králové
ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA, Hradecká 1690/2A, 500 12 Nový Hradec Králové
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR, Nábřeží u Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové
Přílohy:
1x situační plánek uzavírky a objížďky
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