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ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ ÚPLNÉ UZAVÍRKY
Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, příslušný silniční správní úřad podle § 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 vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění vyhovuje žádosti společnosti MADOS MT s.r.o., IČO 25297899,
Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí (dále jen "žadatel"), ze dne 14.7.2015 a
povoluje
podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

úplnou uzavírku silnice II/325 mezi uzlovými body A138 – A1 v km 34,250,
k.ú. Dolní Olešnice, k.ú. Vestřev, obec Dolní Olešnice a k.ú. Chotěvice, obec
Chotěvice (dále jen "uzavírka")
z důvodu instalace mostní konstrukce přes řeku Labe na účelové komunikaci obce Chotěvice s nutností
umístění jeřábů na silnici II/325 v celé její šířce.
Situace s vyznačením místa uzavírky je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí
Termín uzavírky:

9. 8. 2015 od 7:00 hod - 11. 8. 2015 do 6:00 hod

Délka uzavřeného úseku:

cca 2,5 km

Objízdná trasa:
-

osobní doprava do 3,5 t: směr Hostinné – Dvůr Králové nad Labem, na křižovatce silnic I/16,
II/325 po silnici I/16 do obce Chotěvice na křižovatku silnic I/16, III/29928, zde vlevo po silnici
III/29928 přes obec Vítězná na křižovatku silnic III/29928, II/300 ve Dvoře Králové nad Labem,
zde vpravo po silnici II/300 na křižovatku silnic II/300, II/299 – trasa je obousměrná. Délka
objízdné trasy cca 15 km

-

nákladní doprava nad 3,5 t: směr Hostinné – Dvůr Králové nad Labem, na křižovatce silnic
I/16, II/325 po silnici I/16 do obce Chotěvice, Pilníkov na okružní křižovatku I/16, I/37
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v Trutnově, zde vpravo po silnici I/37 do obce Kocbeře na křižovatku silnic I/37, II/300, zde
vpravo po silnici II/300 do Dvora Králové nad Labem na křižovatku silnic II/300, II/299 - trasa je
obousměrná. Délka objízdné trasy cca 32 km
-

autobusová doprava: směr Hostinné – Dvůr Králové nad Labem, na křižovatce silnic I/16,
II/325 po silnici I/16 do obce Chotěvice na křižovatku silnic I/16, III/29928, zde vlevo po silnici
III/29928 přes obec Vítězná na křižovatku silnic III/29928, III/29931, zde vlevo po silnici
III/29931 přes obec Starobucké Debrné do Nemojova na křižovatku silnic II/299, III/29928, zde
vpravo po silnici II/299 na křižovatku silnic II/325, II/299 v obci Debrné - trasa je obousměrná.
Délka objízdné trasy cca 17 km.

Linková autobusová doprava:
Uzavírka se dotkne provozu na linkách:
-

OSNADO, spol. s.r.o. (linka č. 690830, 690860, 690410)

-

KAD, spol. s.r.o. Vrchlabí (linka č. 690403)

Po dobu úplné uzavírky nebudou obsluhovány zastávky:
-

Mostek, Debrné, háj.

-

Mostek, Debrné, mlýn

-

Dolní Olešnice, Nové Zámky, křiž.

-

Mostek, Debrné (neplatí pro linku 690860)

Podmínky povolení uzavírky:
1. Dotčený úsek silnice II/325 smí být uzavřen maximálně 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 sobotách a nedělích,
bez neodůvodněných průtahů, s cílem co nejkratšího omezení na silnici II. třídy.
3. Vozidla Integrovaného záchranného systému nemohou uzavřenou komunikaci využít.
4. Musí být splněny podmínky vyjádření Správy Silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkové
organizace, z vyjádření k uzavírce, vedení objízdné trasy a dopravnímu opatření k akci „Rekonstrukce
mostu Chotěvice – Debrné“, ze dne 27.7.2015, zn. SUSKHK/3997/13/PO-Kr:
a) Úpravou napojení mostu nesmí být narušeny odtokové poměry silnice II/325.
b) Napojení mostu bude opatřeno snadno čistitelným krytem vozovky (dlažba, beton, živičný kryt),
zpevnění musí vyhovovat předpokládanému zatížení dopravou.
c) Napojení mostu bude uspořádáno tak, aby nedocházelo ke stékání srážkových vod z prostoru
pozemkové parcely investora na silnici II/325.
d) Dojde-li během vedení objízdné trasy ke škodě na pozemcích ve správě majetkového správce
nebo k jejich znečištění, je investor stavby povinen znečištění okamžitě odstranit a vše uvést do
řádného stavu na své náklady.
e) V případě jakýchkoliv změn projektové dokumentace, bude tato změna předložena k novému
vyjádření.
5. Musí být splněny podmínky vyjádření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor dopravy,
oddělení dopravní obslužnosti, ze dne 24.7.2015, zn. 138:
a) Žadatel zajistí prořezání nepřehledného oblouku s betonovými svodidly na silnici III/29928, aby
byl umožněn bezpečný průjezd.
b) 11.8.2015 bude umožněn průjezd stavbou spojům č. 690860/6 (cca v 5:20 směr Hostinné) a
690403 (cca v 5:28 směr Dvůr Králové nad Labem)
c) Informování dopravců
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d) Majitel označníku (OSNADO, spol. s.r.o.) na zastávkách jmenovaných výše vyvěsí informaci
o neobsluhování zastávek.
6. Žadatel zajistí osazení dopravního značení uzavírky a objížďky. Dopravní značení bude v souladu
s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 30/2001
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Označení zabezpečí žadatel na svůj náklad a
odpovídá za jeho stav po celou dobu uzavírky.
7. Umístění dopravního značení bude provedeno v souladu se stanovením přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích, které vydal Městský úřad Trutnov, odbor výstavby dne 4.8.2015,
č. j.: 97630/2015, v souladu se stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,
které vydal Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy a silničního hospodářství dne
30.7.2015, č. j.: ODP/81708-2015/bru 25737-2015/bru a v souladu se stanovením přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích, které vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor
dopravy a silničního hospodářství dne 28.7.2015, č. j.: 19907/DS/15Po.
8. Uzavírka bude zabezpečena podle vyjádření Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje,
územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát Trutnov Č.j.: KRPH-431-155/Čj-2015-051006 ze dne
21.7.2015.
9. Musí být dodržen požadavek Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství
Hradec Králové, ze dne 21.7.2015, zn. 14467/2015-OŘ HKR-300:
a) Před zahájením provozu po objízdné trase bude provedena fotodokumentace stavu přejezdové
konstrukce, která bude doložena SŽDC s.o.
b) V případě poškození železničních přejezdů P4538, P4542, P4546 a P4556 zvýšenou zátěží
objízdné trasy, bude požadováno jejich opravy.
10. Zhotovitel v dostatečném časovém předstihu, před úplným uzavřením silnice II/325, prokazatelně
seznámí s uzavřením pozemní komunikace vlastníky pozemků a uživatele objektů a provozoven,
kterých se omezení provozu bezprostředně dotýká.
11. Škody způsobené uzavírkou a objížďkou budou neprodleně odstraněny a komunikace budou uvedeny
do původního stavu. Náhrada případných škod vzniklých vlivem uzavírky a objížďky se uskuteční na
náklad žadatele o uzavírku.
12. 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.
13. Po celou dobu trvání uzavírky musí být zajištěn bezpečný průchod chodců a přístup do objektů
nacházejících se za uzavírkou.
14. Po ukončení uzavírky bude neprodleně odstraněno dopravní značení a zařízení umístěné na pozemních
komunikacích v souvislosti s tímto rozhodnutím. a v plném rozsahu obnoveno dopravní značení
původní.
15. Zhotovitelem stavby bude společnost MADOS MT s.r.o., IČO 25297899, Lupenice 51, 517 41
Kostelec nad Orlicí
16. Za organizování a zabezpečení akce a dodržení stanovených podmínek zodpovídá za zhotovitele Bc.
Libor Kabele – MADOS MT, s.r.o., tel. č.: 739 512 703.
17. Dotčené obce budou o uzavírce, nařízení o objížďce a neobsluhování zastávek linkové osobní
dopravy, informovat způsobem v místě obvyklým.
18. 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, 517 41 Kostelec nad Orlicí
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Odůvodnění:
Dne 14.7.2015 obdržel Městský úřad Trutnov, odbor výstavby žádost společnosti MADOS MT s.r.o.,
IČO 25297899, Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí o povolení úplné uzavírky silnice II/325
z důvodu instalace mostní konstrukce přes řeku Labe na účelové komunikaci obce Chotěvice s nutností
umístění jeřábů na silnici II/325 v celé její šířce v k.ú. Dolní Olešnice, k.ú. Vestřev, obec Dolní
Olešnice a k.ú. Chotěvice, obec Chotěvice v termínu 9. 8. 2015 od 7:00 hod. do 11. 8. 2015 6:00 hod.
Žadatel doložil podklady nutné pro posouzení žádosti o uzavírku a to:
- souhlas Správy silnic Královéhradeckého kraje p. o. č. j.: SUSKHK/3997/13/PO-Kr ze dne 27.7.2015
- vyjádření Policie ČR, dopravní inspektorát Trutnov ze dne 21.7.2015, č.j. KRPH-431/155/Čj-2015051006
- vyjádření obcí dotčených uzavírkou a objízdnou trasou
-

Obec Mostek ze dne 22.7.2015

-

Obec Hajnice ze dne 27.7.2015

-

Obec Nemojov ze dne 27.7.2015

-

Město Pilníkov ze dne 22.7.2015

-

Obec Vítězná ze dne 21.7.2015

-

Obec Kocbeře ze dne 22.7.2015

-

Obec Dolní Olešnice ze dne 18.7.2015

-

Město Trutnov ze dne 21.7.2015

-

Obec Chotěvice ze dne 21.7.2015

-

Město Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.7.2015

- situaci se zákresem místa uzavírky a objízdné trasy
- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, které vydal Městský úřad Trutnov,
odbor výstavby pod č.j.: 97630/2015 ze dne 4.8.2015
- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, které vydal Městský úřad Dvůr
Králové nad Labem, odbor dopravy a silničního hospodářství, pod č.j. č. j.: ODP/81708-2015/bru
25737-2015/bru ze dne 30.7.2015
- vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, ze
dne 21.7.2015, zn. 14467/2015-OŘ HKR-300
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní
obslužnosti – vyjádření ze dne 24.7.2015, zn. 138
- souhlas Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Hradec Králové ze dne 21.7.2015
Proti povolení uzavírky, včetně navržených objízdných tras nebyly podány žádné námitky. Požadavky
uplatněné ve vyjádřeních byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí, případně do stanovení přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Silniční správní úřad posoudil žádost a předložené podklady a neshledal důvody, které by bránily
povolení uzavírky. Po posouzení žádosti byla povolena úplná uzavírka provozu na silnici II/325 tak, jak je
ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.
Účastníci řízení:
- obec Mostek, IČO 278157, Mostek 34, 544 75 Mostek,
- obec Hajnice, IČO 277827, Hajnice 109, 544 66 Hajnice,
- obec Nemojov, IČO 278165, Dolní Nemojov 13, 544 61 Nemojov,
- město Pilníkov, IČO 278190, Náměstí 36, 542 42 Pilníkov,
- obec Vítězná, IČO 278432, Kocléřov 123, 544 62 Vítězná,
- obec Kocbeře, IČO 278009, Nové Kocbeře 53, 544 64 Kocbeře,
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- obec Dolní Olešnice, IČO 580171, Dolní Olešnice 39, 543 71 Dolní Olešnice,
- město Trutnov, zastoupené Ing. Radkem Hojným, vedoucím odboru majetku města, IČO 278360,
Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov,
- obec Chotěvice, IČO 277924, Chotěvice 275, 543 76 Chotěvice,
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové,
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Hradec Králové, IČO 65993390, Pouchovská 401, 503 41 Hradec
Králové,
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty severovýchodní Čechy se
sídlem v Hradci Králové, IČO 70994234, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové,
- město Dvůr Králové nad Labem, IČO 277819, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad
Labem
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu Královehradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03
Hradec Králové podáním u zdejšího správního orgánu. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne
následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne
ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a by
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní
orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích 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 nemá nikdo nárok na náhrady
případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky.
Nedodržení termínů nebo dalších 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.

Jana Doubravová
vedoucí odboru výstavby
„otisk úředního razítka“
z p. Ing. Iva Křemenská
vedoucí oddělení silničního
hospodářství a dopravy

Příloha:
1x situace
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
- MADOS MT s.r.o., Lupenice č.p. 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
- obec Mostek, IDDS: 8ribcna
- Obec Hajnice, IDDS: 8nwbkz5
- obec Nemojov, IDDS: pb5a6b2
- Město Pilníkov, IDDS: xecbjcu
- Obec Vítězná, IDDS: v83a696
- obec Kocbeře, IDDS: x5zb2jt
- OBEC DOLNÍ OLEŠNICE, IDDS: ptzb38b
- Město Trutnov, zastoupené Ing. Radkem Hojným, vedoucím odboru majetku města, Slovanské náměstí
č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1
- Obec Chotěvice, IDDS: u7sbnm9
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Hradec Králové, IDDS: zjq4rhz
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty severovýchodní Čechy se
sídlem v Hradci Králové, IDDS: uccchjm
- Město Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: mu5b26c
ostatní
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát,
Horská č.p. 78, Dolní Staré Město, 541 01 Trutnov 1
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: gcgbp3q
- Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, pracoviště Trutnov, IDDS: 2pemvrd
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, IDDS: yvfab6e
- OSNADO spol. s r. o., IDDS: yuerucp
- KAD,spol. s r.o. Krkonošská automobilová doprava Vrchlabí nebo ve zkratce: KAD spol. s r.o., IDDS:
mdxeuaa
- Městský úřad Vrchlabí, IDDS: f77btm4

