Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
odbor dopravy a silničního hospodářství
Č. j.: MUDK-ODP/96780-2018/bru 25124-2018
Spis. a skart. znak: 280.6
Počet příloh:
0
Počet listů příloh: 0
Vaše č. j.:

EUROVIA CS, a.s.
IČ 45274924
Národní 138/10
110 00 PRAHA 1

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

10.09.2018

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
ze dne 03.09.2018 společnosti EUROVIA CS, a.s., závod Čechy východ, IČ 45274924, Piletická 498, 503
41 Hradec Králové (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

částečnou a úplnou uzavírku silnice č. II/325 v úseku Lanžov - Doubravice, z důvodů provádění
rekonstrukce silnice v rámci akce II/325 Velký Vřešťov – Hostinné v rámci III. etapy prací
Termín prací: 10.09. – 11.09.2018 – částečné uzavírky
12.09. – 28.10.2018 – úplná uzavírka
Součástí uzavírky silnice č. II/325 je vedení objízdné trasy a nařízení obousměrné objížďky:
Objízdná trase je vedena z křižovatky č. II/284 a II/325 pod částí Velehrádek ve směru Lanžov po
silnici č. III/32542 do obce Dubenec, zde odbočit na směr Libotov po silnici č. III/32543 přes obec a za
obcí Libotov odbočit na obec Zálesí a dál pokračovat po silnici č. III/30011 do obce Doubravice.

Uzavírka ovlivní provoz autobusových linek po dobu uzavírky, kdy nebude umožněn průjezd
následujících autobusů:
630047 (Hořice-Miletín-Dvůr Králové n.L.) - dopravní spol. BusLine KHK s.r.o.
690510 (Dvůr Králové n.L.-Doubravice-Dubenec-Velichovky-Dvůr Králové n.L) dopravní spol.
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
Výjimku tvoří vybrané ranní školní spoje linkové autobusové dopravy od 6:00 -7:30 h., které po
celou dobu uzavírky budou projíždět stavbou:
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630047 budou obsluhovat následující zastávky: Dubenec,,hor.zast.
Dubenec,,ÚNZ
Dubenec,,škola
Dubenec,,kovárna
Libotov, Malý Libotov
Dvůr Králové n.L.,u žel. st.
Dvůr Králové n.L.,žel. st.
Dvůr Králové n.L.,pila
690510 nahradí v Lipnici linku 630047, spoje budou obsluhovat následující zastávky:
Dvůr Králové n.L.,Lipnice,Zaháj
Dvůr Králové n.L.,Lipnice,ZD
Dvůr Králové n.L.,Lipnice,
Dvůr Králové n.L.,Lipnice,elektrárna
Dvůr Králové n.L.,Lipnice,vlečka
Dvůr Králové n.L.,Smetanova

V obci Doubravice dojde k posunu zastávky Doubravice ve směru k Zálesí na silnici č. III/30011 před
bývalý obchod, z důvodu obsluhy spojů (viz. mapový plánek).
Po dobu uzavírky bude na dotčených linkách vydán výlukový jízdní řád.

Pro uzavírku stanovujeme následující podmínky:
1. Umístění dopravních značek, bude provedeno v souladu se stanovením přechodné úpravy
provozu ze dne 10.09.2018 čj.: MUDK-ODP/96779-2018/bru 25124-2018 ke kterému se
vyjádřilo Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní
inspektorát Trutnov, čj.: KRPH-85605/Čj-2018-051006 ze dne 07.09.2018.
2. Zhotovitel v rámci postupu prací umožní zásobování farmy, výkrmny prasat, která se nachází
v uzavřeném úseku silnice č. II/325. V případě nemožnosti zajištění průjezdu bude o této
situaci v dostatečném předstihu informovat majitelku paní Janečkovou na tel. 605 813 561.
3. Zhotovitel zajistí umístění značení IJ4b k náhradní zastávce u bývalého obchodu z v obci
Doubravice. V případě změny stanoveného termínu uzavírky, dle tohoto rozhodnutí je
povinen zhotovitel informovat dopravce v co nejkratším možném termínu, nejméně 5
pracovních dní před danou situací.
4. Veškeré dopravní značení bude osazeno a udržováno na náklady zhotovitele na základě výše
uvedeného stanovení místní úpravy provozu.
5. 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“.
6. Případné poškození silničního příslušenství během stavby bude okamžitě hlášeno
majetkovému správci silnice č. II/325, středisko Dvůr Králové nad Labem.
7. V případě přerušení prací bude při možnosti obnovení plného neomezeného provozu
navržené přechodné dopravní značení zakryto nebo odstraněno do doby pokračování prací.
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8. Po definitivním ukončení prací bude DZ umístěné v souvislosti s omezením (uzavírkou)
neprodleně odstraněno.
9. Odpovědnou osobou za dopravní značení na předmětných úsecích silnic je Pavel Žilka,
stavbyvedoucí středisko dopravního značení, odštěpný závod oblast Čechy střed, závod
Emulze Kolín, Plynárenská 889, 280 02 Kolín, tel. 731 602 526.
10. Odpovědnou osobou, za bezpečnost prací a za splnění podmínek tohoto rozhodnutí je Ing.
Martin Beránek, stavbyvedoucí spol. EUROVIA CS, a.s., závod Čechy východ, IČ 45274924,
Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, tel. 731 601 578.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
námitky v řízení nebyly uplatněny.
ODŮVODNĚNÍ
Dne 03.08.2018 obdržel Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy a silničního
hospodářství žádost podanou společností EUROVIA CS, a.s., závod Čechy východ, IČ 45274924,
Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, o povolení částečné a úplné uzavírky silnice č. II/325 v úseku
Lanžov - Doubravice, z důvodů provádění rekonstrukce silnice v rámci akce II/325 Velký Vřešťov –
Hostinné v rámci III. etapy prací
Podkladem pro rozhodnutí byla žádost, situace se zakreslením pracovního místa a souhlasné
vyjádření Policie ČR, Dopravního inspektorátu, územní pracoviště Trutnov pod čj.: KRPH-85605/Čj2018-051006 ze dne 07.09.2018.
Silniční správní úřad posoudil žádost o uzavírku podle § 39 odst. 1 a 4 vyhlášky, a podle § 24 odst. 2
písm. a) až d) 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
úplnou uzavírku silnice č. II/325 v úseku Lanžov – Doubravice.
Úplná uzavírka předmětného úseku 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.
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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.
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:
EUROVIA CS, a.s., závod Čechy východ, IČ 45274924, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové
Účastník řízení:
Správa silnic, Královéhradeckého kraje, př. org., IČ 70947996, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
Vedlejší účastník:
Obec Lanžov, Lanžov 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Obec Dubenec, Dubenec 210, 544 55 Dubenec
Obec Lanžov, Lanžov 2, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Obec Libotov, Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice
Dotčené orgány:
Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, Horská 78,
541 11 Trutnov
Dále obdrží:
ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA, Hradecká 1690/2A, 500 12 Nový Hradec Králové
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR, Nábřeží u Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové
Údržba silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
ARRIVA Východní Čechy, Na Ostrově 177, IČ 25945408, 537 01 Chrudim
BusLine, Na rovinkách 211,
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy, Pivovarské nám. 1245/2, 503 00 Hradec
Králové
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