Krajský úřad Královéhradeckého kraje
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 29.05.2019
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-18094/DS/2019-6(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: 23.07.2019
Počet listů: 6
Počet příloh: 3 / listů: 3
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), na
základě projednání v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění, vyhovuje žádosti společnosti MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 217 41 Kostelec nad
Orlicí, IČO 25297899 ze dne 29.05.2019 a
povoluje
podle ustanovení § 24 zákona úplnou uzavírku silnice I/14 na území obce Záměl, v místě
mostu ev.č. 14-116 (viz přílohy), z důvodu pokračování opravy tohoto mostu.
Termín úplné uzavírky: 24.07.2019 – 28.08.2019
Délka uzavřeného úseku: cca 150 m
Tímto rozhodnutím se na období 24.07.2019 – 28.08.2019 ruší vydané rozhodnutí č.j.
KUKHK-10907/DS/2019-2(MT) ze dne 03.04.2019, kterým byla povolena částečná
uzavírka tohoto úseku silnice I/14.
Objízdné trasy po dobu úplné uzavírky:
Vozidla do 3,5 t + autobusová linková doprava – obousměrně:
Po silnici III/3167 a místní komunikaci obce Záměl v souběhu se silnicí I/14
Vozidla nad 3,5 t – obousměrně:
I/14 – I/11 – Vamberk – Rybná nad Zdobnicí – Žamberk – II/312 – Dlouhoňovice – Hejnice –
České Libchavy – zpět na I/14
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz

Zároveň touto úplnou uzavírkou dochází ke změně dopravního napojení kamenolomu Černá
Skála. Po dobu úplné uzavírky bude na silnice I. třídy dopravně napojen silnicemi III/3167
přes Záměl (na silnici I/14) a silnicemi III/3167, III/3169, III/3165 a III/3164 přes Doudleby nad
Orlicí (na silnici I/11).
Úsek uzavírky a objízdné trasy jsou graficky znázorněny v situacích v příloze tohoto
rozhodnutí. Objízdné trasy jsou vedeny na území Královéhradeckého a Pardubického kraje.
Autobusová linková doprava:
Po celou dobu úplné uzavírky bude přemístěna zastávka Záměl,,žel.zast. Zastávka bude
přemístěna na místní komunikaci na objízdné trase mezi č.p.230 a 30.
Průjezd nadměrných nákladů: Po dobu úplné uzavírky není průjezd možný.
Integrovaný záchranný systém: Po dobu úplné uzavírky není průjezd možný.
Podmínky povolení uzavírky:
1. Dotčený úsek silnice I/14 smí být úplně uzavřen max. na dobu uvedenou
v rozhodnutí. Zhotovitel je povinen využít všech možností ke zkrácení doby
uzavírky.
2. Úplná uzavírka může být zahájena až po ukončení uzavírky na silnici I/11 v úseku
Dolní Dvůr – Žamberk v Pardubickém kraji.
3. Uzavírka i objížďky musí být označeny dopravními značkami v souladu se
Stanovením přechodné úpravy provozu vydaným zdejším odborem dopravy a
silničního hospodářství pod čj. KUKHK-22164/DS/2019-3(VA) ze dne 16.07.2019,
Stanovením přechodné úpravy provozu vydaným Krajským úřadem Pardubického
kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství č.j. KrÚ 52457/2019-Ky ze dne
15.07.2019, Stanovením přechodné úpravy provozu vydaným Městským úřadem
Rychnov nad Kněžnou č.j. OVŽP/18216/19-3189/19/No ze dne 10.07.2019 a
Stanovením přechodné úpravy provozu vydaným Městským úřadem Žamberk č.j.
MUZBK-16403/2019/SPDO-3 ze dne 09.07.2019. 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. Před zahájením a po ukončení uzavírky bude na vyzvání zhotovitele provedena
prohlídka stavu komunikací na objízdných trasách za účasti investora, zhotovitele
a vlastníků (správců) dotčených komunikací za účelem vyhodnocení stavu
objízdných tras, jejich případného poškození a následných oprav.
5. Před zahájením a po ukončení provozu na objízdných trasách zajistí zhotovitel
pořízení fotodokumentace železničního přejezdu P4041 v žkm 67,275 železniční
trati 1302 Chlumec nad Cidlinou – Miedzylesie na místní komunikaci v k.ú. Záměl
a přejezdu P4056 v žkm 82,396 železniční trati Týniště n.O. – Letohrad na silnici
II/312 (Žamberk – České Libchavy) a předloží ji neprodleně SŽDC s.o., OŘ
Hradec Králové. Po ukončení uzavírky bude vyhodnoceno případné poškození
žel. přejezdů vlivem provozu na objízdné trase. Případné škody způsobené
uzavírkou a objížďkou budou neprodleně odstraněny na náklad žadatele o
uzavírku.
6. Na místní komunikaci v obci Záměl, po které je vedena objízdná trasa, provede
zhotovitel v případě potřeby výspravy ještě před zahájením provozu objízdné
trasy.
7. 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.
8. Práce budou probíhat v prodloužených pracovních směnách, o sobotách i
nedělích, bez zbytečných průtahů, s cílem co nejkratšího omezení úplnou
uzavírkou na silnici I. třídy.
2

9. Zhotovitel zajistí přenosné zastávkové označníky na přemístěné zastávky
autobusové linkové dopravy.
10. Zhotovitel ve spolupráci se Správcem označníku (společnost ČSAD Ústí nad
Orlicí a.s.) minimálně 3 pracovní dny před vlastním zahájením uzavírky vylepí
informační leták o přemístění zastávky na stávající zastávky Záměl,,žel.zast.
11. Zhotovitel zajistí u přemístěné zastávky zpevněnou plochu mimo komunikaci, kde
budou moci cestující vyčkat bezpečně na příjezd autobusového spoje.
12. V případě zkrácení termínu uzavírky je zhotovitel povinen informovat písemně
minimálně 3 dny před ukončením uzavírky dotčené dopravce a zdejší odbod
dopravy a silničního hospodářství.
13. Případné škody způsobené uzavírkou a objížďkami budou neprodleně odstraněny
a komunikace budou uvedeny do původního stavu. Náhrada případných škod
vzniklých vlivem uzavírky a objížděk se uskuteční na náklad žadatele o uzavírku.
14. Po ukončení uzavírky budou neprodleně odstraněny dopravní značky a zařízení
umístěné na pozemních komunikacích v souvislosti s tímto rozhodnutím.
15. Zhotovitelem stavby bude společnost MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41
Kostelec nad Orlicí, IČO 25297899.
16. Za organizování a zabezpečení akce a dodržení stanovených podmínek
zodpovídá za zhotovitele pan Miloš Kaplan, tel. 731 581 009.
17. 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:
MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 217 41 Kostelec nad Orlicí, IČO 25297899
Odůvodnění:
Dne 29.05.2019 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního
hospodářství (dále jen KÚ KHK ODSH) žádost společnosti MADOS MT s.r.o., Lupenice 51,
517 41 Kostelec nad Orlicí IČO 25297899, o úplnou uzavírku silnice I/14 na území obce
Záměl, v místě mostu ev.č. 14-116, z důvodu pokračování opravy tohoto mostu. Původní
požadovaný termín úplné uzavírky byl 08.07.2019 – 11.08.2019. Na základě výsledků
projednávání ve správním řízení byl termín upraven na 24.07.2019 – 28.08.2019.
V současné době probíhá v tomto úseku silnice I/14 v místě mostu ev.č. 14-116 na území
obce Záměl částečná uzavírka po polovinách šířky vozovky, s kyvadlovým provozem
v jednom jízdním pruhu z důvodu provedení opravy tohoto mostu. Tato částečná uzavírka
byla povolena stejnému žadateli na termín 08.04.2019 – 30.11.2019. Dne 29.05.2019 však
zhotovitel stavby požádal o uzavírku úplnou, která je nutná pro další postup opravy
dotčeného mostu, a to z důvodu zdvihání hlavní nosné konstrukce mostu. Po ukončení úplné
uzavírky bude oprava mostu pokračovat opět za částečné uzavírky povolené původním
rozhodnutím, a to do 30.11.2019.
Na den 14.06.2019 svolal žadatel ústní jednání pro dotčené orgány přímo do obce Záměl,
které se nakonec uskutečnilo ve složení: žadatel – společnost MADOS MT, s.r.o., Policie ČR
KŘP Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, dopravní inspektorát,
Policie ČR KŘP Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, dopravní inspektorát,
obec Záměl a KÚKHK ODSH. Na základě jednání byla změněna původně navržená objízdná
trasa a také termín úplné uzavírky byl upraven na 24.07.2019 – 28.08.2019. Bylo tak
reagováno na nutné dokončení stavby a uzavírky na silnici I/11 v Pardubickém kraji v obci
Helvíkovice a na nesouhlas dopravního inspektorátu Policie Pardubického kraje s vedením
objízdné trasy po silnicích II/312 a II/317 v západní navržené větvi objízdné trasy. Po ústním
jednání zhotovitel tedy upravil žádost, která byla dále projednávána. Zhotovitel zajistil
projednání s orgány veřejné správy a KÚKHK ODSH zajistil projednání s obcemi. Silniční
správní úřad tedy oznámil dne 19.06.2019 zahájení správního řízení obcím dotčeným
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uzavírkou a objížďkou ve smyslu § 24 odst. 2b) zákona a stanovil lhůtu pro jejich vyjádření.
Silniční správní úřad neobdržel ke správnímu řízení žádné vyjádření. Bere se tedy za to, že
k navržené uzavírce a objížďce nemají námitky. Vyjádření dalších účastníků řízení a
dotčených orgánů byla kladná, nebyl vysloven žádný nesouhlas s uzavírkou ani s objízdnými
trasami. Některá vyjádření obsahovala podmínky nebo požadavky, které byly buď dořešeny,
nebo byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.
Silniční správní úřad měl pro posouzení k dispozici tyto podklady:
- souhlas ŘSD ČR, Správy Hradec Králové ze dne 01.07.2019
- vyjádření ŘSD ČR, Správy Pardubice ze dne 01.07.2019
- vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje ze dne 22.06.2019
- vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického kraje ze dne 21.6.2019
- vyjádření Policie ČR KŘP KHK, územního odboru Rychnov nad Kněžnou, dopravního
inspektorátu ze dne 25.06.2019
- vyjádření Policie ČR KŘP PK, územního odboru Ústí nad Orlicí, dopravního
inspektorátu ze dne 25.06.2019
- vyjádření SŽDC s.o., OŘ Hradec Králové ze dne 13.06.2019 a ze dne 18.06.2019
- vyjádření KUKHK ODSH, oddělení dopravní obslužnosti ze dne 20.06.2019.
Dále měl KÚKHK ODSH k dispozici situace s vyznačením úseku uzavírky a objízdných tras,
harmonogram prací a vydaná stanovení přechodné úpravy provozu. Proti povolení uzavírky
nebyly podány žádné námitky a nebyly zjištěny důvody, které by bránily povolení úplné
uzavírky silnice I/14 dle žádosti. Po posouzení žádosti a předložených podkladů byla
povolena úplná uzavírka silnice I/14 tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.
Po ukončení úplné uzavírky silnice I/14 bude pokračovat uzavírka částečná dle původního
povolení KÚKHK ODSH č.j. KUKHK-10907/DS/2019-2(MT) ze dne 03.04.2019, a to až do
30.11.2019.
Silniční správní úřad stanovil v souladu s § 24 odst. 2 zákona a správním řádem tyto subjekty
za účastníky řízení:














MADOS MT, Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí – žadatel o uzavírku, zhotovitel
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa HK, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové –
majetkový správce silnice I/14, která se uzavírá a silnic I. tř., po kterých je vedena
objízdná trasa v Královéhradeckém kraji - § 24 odst. 2 a) zákona
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice –
majetkový správce silnic I. tř. v Pardubickém kraji, po nichž je vedena objízdná trasa
- § 24 odst. 2 a) zákona
Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
– majetkový správce silnic II. a III. tř. v Královéhradeckém kraji, po nichž je vedena
objízdná trasa - § 24 odst. 2 a) zákona
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice –
majetkový správce silnic II. a III. tř. v Pardubickém kraji, po nichž je vedena objízdná
trasa - § 24 odst. 2 a) zákona
Správa železniční dopravní cesty, s.o., oblastní ředitelství Hradec Králové, U
Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové – provozovatel dráhy – železniční přejezdy
na objízdných trasách - § 24 odst. 2 c) zákona
Obce, na jejichž zastavěném území se povoluje uzavírka nebo objížďka - § 24 odst. 2
b) zákona:
Obec Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn
Obec Potštejn, Lázeňská 93, 517 43 Potštejn
Městys Doudleby nad Orlicí, Dukelská 68, 517 42 Doudleby nad Orlicí
Město Vamberk, Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk
Obec Rybná nad Zdobnicí, Rybná nad Zdobnicí 150, 517 55 Rybná nad Zdobnicí
Obec Helvíkovice, Helvíkovice 3, 564 01 Žamberk
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Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk
Obec Dlouhoňovice, Školská 71, 564 01 Dlouhoňovice
Obec Hejnice, 564 01 Hejnice 66
Obec České Libchavy, České Libchavy 160, 561 14 České Libchavy
Obec Sopotnice, Sopotnice 273, 561 15 Sopotnice
Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne
jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, 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:
celková situace s vyznačením místa uzavírky a objízdných tras
situace s vyznačením objízdné trasy pro dopravu do 3,5 t a autobusovou linkovou dopravu
situace s vyznačením tras pro obsluhu kamenolomu Černá Skála

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
o MADOS MT, Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
o Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa HK, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
o Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
o Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
o Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
o Správa železniční dopravní cesty, s.o., oblastní ředitelství Hradec Králové, U
Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové
o Obec Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn
o Obec Potštejn, Lázeňská 93, 517 43 Potštejn
o Městys Doudleby nad Orlicí, Dukelská 68, 517 42 Doudleby nad Orlicí
o Město Vamberk, Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk
o Obec Rybná nad Zdobnicí, Rybná nad Zdobnicí 150, 517 55 Rybná nad Zdobnicí
o Obec Helvíkovice, Helvíkovice 3, 564 01 Žamberk
o Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk
o Obec Dlouhoňovice, Školská 71, 564 01 Dlouhoňovice
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o Obec Hejnice, 564 01 Hejnice 66
o Obec České Libchavy, České Libchavy 160, 561 14 České Libchavy
o Obec Sopotnice, Sopotnice 273, 561 15 Sopotnice
Na vědomí:
Policie ČR KŘP KHK územní odbor Rychnov nad Kněžnou, dopravní inspektorát
Policie ČR KŘP PK, územní odbor Ústí nad Orlicí, dopravní inspektorát
Hasičský záchranný sbor KHK, územní odbor RK
Kamenolom Černá Skála, 517 43 Potštejn (M-Silnice a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice)
E-mail:
Ministerstvo dopravy ČR, Nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1
Ministerstvo dopravy ČR, prac. ŘSD Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
Ministerstvo dopravy ČR, prac. ŘSD Správa Chomutov, prac. Ústí n. L., AZ PALÁC ZDAR
a.s., ul. Dlouhá 1/12, 400 01 Ústí nad Labem
ZZS KHK - RK
HZS KHK - RK
Agentura logistiky - Regionální středisko vojenské dopravy, Hradec Králové
KÚKHK – ODSH – odd. dopravní obslužnosti - ZDE
ČSAD Ústí nad Orlicí a.s.
AUDIS BUS s.r.o.
ČD – GŘ ROC
JSDI - informační systém
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