Krajský úřad Královéhradeckého kraje
VÁŠ DOPIS ZN.:
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VYŘIZUJE: Ing. Jana Matějková
ODBOR: dopravy a silničního hospodářství
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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 posouzení podkladů a projednání v řízení vedeném podle zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění vyhovuje žádosti společnosti EUROVIA CS,
a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 45274924, zastoupené společností
Dopravní značení Náchod s.r.o., Vysokov 181, 549 12 Vysokov, IČO 27467040, ze dne
16.03.2020 a
povoluje
podle ustanovení § 24 zákona o PK částečnou uzavírku silnice I/33 na obchvatu České
Skalice, na území obcí Velký Třebešov, Říkov a Česká Skalice (k.ú. Velký Třebešov,
Říkov, Česká Skalice a Spyta), od křižovatky se silnicí II/307, po křižovatku se silnicí
III/3049, v silničním km cca 24,750 – 30,400, v délce cca 5,650 km (viz přiložené situace),
z důvodu provedení opravy této silnice, jejích součástí a příslušenství.
Termín uzavírky: 14.04.2020 – 30.09.2020
Organizace uzavírky:
Oprava bude prováděna po polovinách šířky silnice.
Provoz ve směru Hradec Králové → Náchod bude po celou dobu uzavírky veden po silnici
I/33.
Provoz ve směru Náchod → Hradec Králové bude po celou dobu uzavírky veden po objízdné
trase:
I/33 – III/3049 (třída TGM Česká Skalice) – místní komunikace Česká Skalice (třída TGM,
Husovo nám., E. Beneše) – II/304 (ul. E. Beneše, Maloskalická) – III/3076 (ul. Maloskalická,
Česká Skalice a Velký Třebešov) – II/307 – Velký Třebešov – I/33
Oprava bude probíhat ve dvou etapách:
Etapa 1: oprava levé poloviny silnice ve směru staničení – ve směru na Náchod; v křižovatce
silnic I/33 x III/28514 LZE odbočit do obce Říkov.
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Etapa 2: oprava pravé poloviny silnice ve směru staničení - ve směru na Náchod;
v křižovatce silnic I/33 x III/28514 NELZE odbočit do obce Říkov.
Předpokládaný termín ukončení první a zahájení druhé etapy je 27.06.2020. Skutečný termín
bude závislý na průběhu stavebních prací a klimatických podmínkách.
Integrovaný záchranný systém:
průjezd po silnici I/33 možný ve směru Hradec Králové → Náchod
ve směru Náchod → Hradec Králové výše uvedená objízdná trasa
Přeprava nadměrných nákladů: na silnici I/33 šířkové omezení 3,5 m
Autobusová linková doprava:
Tato uzavírka nemá dopad na vedení linek veřejné linkové autobusové dopravy.

Podmínky povolení uzavírky:
1. Dotčený úsek silnice I/33 smí být uzavřen max. na dobu uvedenou v rozhodnutí.
Zhotovitel je povinen využít všech možností ke zkrácení doby uzavírky.
2. Práce, které jsou příčinou uzavírky, budou probíhat co nejrychleji,
v prodloužených směnách, i o víkendech a bez neodůvodněných průtahů,
s cílem co nejvíce zkrátit omezení na silnici I. třídy.
3. Částečná uzavírka musí být označena dopravním značením v souladu se
Stanovením přechodné úpravy provozu vydaným zdejším odborem dopravy a
silničního hospodářství pod č.j. KUKHK-12184/DS/2020-4 (VA) ze dne
09.04.2020, Stanovením přechodné úpravy provozu vydaným Městským úřadem
Jaroměř, odborem dopravy a silničního hospodářství pod zn. PDMUJA
14010/2020 ze dne 07.04.2020 a Stanovením přechodné úpravy provozu
vydaným Městským úřadem Náchod, odborem dopravy a silničního hospodářství
pod č.j. MUNAC 27130/2020/DSH/IR ze dne 07.04.2020. Po celou dobu
uzavírky bude dopravní značení kontrolováno a udržováno v řádném stavu.
Označení zabezpečuje žadatel o uzavírku a objížďku na svůj náklad a odpovídá
za jeho stav po celou dobu uzavírky.
4. Průjezdné jízdní pruhy musí mít šířku min. 3,50 m.
5. Před zahájením a po ukončení provozu po objízdné trase zajistí žadatel
provedení monitoringu stavu komunikace, po které je vedena objízdná trasa na
území města Česká Skalice.
6. Před zahájením provozu po objízdné trase zajistí žadatel provedení
fotodokumentace stavu přejezdové konstrukce železničního přejezdu P5442
v k.ú. Česká Skalice a bezodkladně ji předloží Správě železnic, s.o., oblastní
ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové. Po
ukončení uzavírky bude vyhodnoceno případné poškození a dohodnutý postup
při jeho opravě.
7. Během provádění prací nesmí dojít ze strany zhotovitele k ohrožení bezpečnosti
provozu na pozemních komunikacích.
8. Pracovní stroje nesmějí při provádění prací tvořit překážku silničního provozu ani
zakrývat značení.
9. Žádný materiál nesmí být skladován na komunikaci mimo staveniště.
10. Během stavby nesmí dojít k záboru vozovek silnic II. ani III. třídy mechanizací
ani jiným zařízením a nebudou využívány ani jako plocha pro zařízení
staveniště.
11. Dotčené vozovky silnic II. a III. třídy budou před zahájením a po ukončení
uzavírky písemně převzaty/předány dle pokynů zástupce Správy silnic
Královéhradeckého kraje p.o.
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12. Případné poškození silnic II. a III. třídy na objízdné trase bude bezprostředně
nahlášeno na příslušná střediska Správy silnic Královéhradeckého kraje p.o.
13. Případné znečištění vozovek na objízdné trase bude zhotovitelem průběžně
čištěno.
14. Zhotovitel stavby provede nejpozději do 1 měsíce po ukončení provozu na
objízdné trase opravy povrchu silnice III/3049 v úseku od křižovatky se sil. I/33
po železniční přejezd zalitím podélných, příčných, případně lokálně síťovaných
trhlin s prořezem v celé šíři vozovky. Termín bude dohodnut se Správou silnic
KHK, střediskem Náchod tak, aby nenarušoval provoz na objízdné trase.
15. Případné škody způsobené částečnou 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.
16. Na území města Česká Skalice budou případné opravy provedeny přednostně
v souvislých celcích (nikoli lokálně), a to v termínu do 30.06.2021.
17. Po ukončení uzavírky budou neprodleně odstraněny dopravní značky a zařízení
umístěné na pozemních komunikacích v souvislosti s tímto rozhodnutím.
18. Zhotovitelem stavby bude „Společnost Česká Skalice – Kleny“, společník 1
(správce) EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČO 45274924, společník 2 STRABAG, a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha,
IČO 60838744. Sídlo společnosti: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Čechy střed,
závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové.
19. Za organizování a zabezpečení akce a dodržení stanovených podmínek
zodpovídají za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s.: stavbyvedoucí pan Karel Kuter,
tel. 731 601 504; STRABAG, a.s.: stavbyvedoucí pan Libor Novák, tel. 602 620
169. Za provedení dopravního značení zodpovídá společnost Dopravní značení
Náchod s.r.o., Vysokov 181, 549 12 Vysokov, IČO 27467040, jednatel
společnosti pan Petr Matyska, tel. 736 753 726.
20. 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:
společnost EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 45274924
Odůvodnění:
Dne 16.03.2020 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního
hospodářství (dále jen KÚ KHK) žádost společnosti EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10,
Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 45274924, zastoupené společností Dopravní značení
Náchod s.r.o., Vysokov 181, 549 12 Vysokov, IČO 27467040, o částečnou uzavírku silnice
I/33 na obchvatu města Česká Skalice, na území obcí Velký Třebešov, Říkov a Česká
Skalice (k.ú. Velký Třebešov, Říkov, Česká Skalice a Spyta), od křižovatky se silnicí II/307,
po křižovatku se silnicí III/3049, v silničním km cca 24,750 – 30,400, v délce cca 5,650 km
(zobrazeno v přiložených situacích), z důvodu provedení opravy této silnice, jejích součástí a
příslušenství, v termínu 14.04.2020 – 30.09.2020.
Žadatel spolu s žádostí podal některé podklady jako přílohu žádosti. Další podklady byly
získány v průběhu správního řízení. KÚ KHK měl při posouzení žádosti k dispozici tyto
podklady: souhlas ŘSD ČR, Správy Hradec Králové, vyjádření Policie ČR, KŘP KHK, ÚO
Náchod, dopravního inspektorátu ze dne 26.03.2020, vyjádření Správy silnic
Královéhradeckého kraje ze dne 13.03.2020, 02.04.2020 a 08.04.2020, vyjádření Správy
železnic, s.o., oblastního ředitelství Hradec Králové ze dne 25.03.2020, vyjádření města
Česká Skalice ze dne 28.02.2020, vyjádření obce Velký Třebešov ze dne 30.03.2020,
vyjádření KÚ KHK, oddělení dopravní obslužnosti ze dne 07.04.2020, situace s vyznačením
úseku uzavírky, objízdné trasy a dopravních opatření, harmonogram prací a další např.
mapové podklady, podrobné situace s vyznačením dopravního značení, pověření pro
společnost Dopravní značení Náchod s.r.o. či vydaná stanovení přechodné úpravy provozu.
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Silniční správní úřad prostudoval všechny podklady a vyjádření a posoudil je. Proti povolení
uzavírky nebyly podány žádné námitky. Požadavky obsažené v některých vyjádřeních byly
vyřešeny nebo zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí či podmínek stanovení přechodné
úpravy provozu. Objízdnou trasu posoudil KÚ KHK jako vyhovující, neboť se jedná o původní
trasu silnice I/33, která je schopna převést dopravu ze současné silnice I/33 v jednom směru
jako objízdná trasa.
Žádost o uzavírku byla řádně projednána ve smyslu § 24 zákona o PK. KÚ KHK po
posouzení podkladů došel k závěru, že nejsou důvody pro nepovolení uzavírky. Po
posouzení žádosti a veškerých podkladů tedy byla povolena částečná uzavírka silnice I/33
tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.
Silniční správní úřad se zabýval také otázkou stanovení okruhu účastníků řízení. Při jeho
stanovení vycházel ze zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění (správní řád), a z § 24
zákona o PK jako speciálního zákona. Silniční správní úřad stanovil za účastníky řízení
v souladu s těmito předpisy tyto subjekty:
•
•
•
•
•
•

EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 45274924,
zastoupená společností Dopravní značení Náchod s.r.o., Vysokov 181, 549 12
Vysokov, IČO 27467040 – žadatel o uzavírku a zhotovitel stavby (ve sdružení)
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41
Hradec Králové – majetkový správce silnic I. třídy, tj. silnice, která se uzavírá
Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
– majetkový správce silnic II. a III. třídy, tj. silnic, po kterých je vedena část objízdné
trasy
Město Česká Skalice – město, na jehož zastavěném území se povoluje uzavírka a
objížďka a vlastník místní komunikace, po které je vedena část objízdné trasy
Obec Velký Třebešov – obec, na jejímž zastavěném území se povoluje uzavírka a
objížďka
Správa železnic, s.o., oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01
Hradec Králové – provozovatel dráhy, železniční přejezd na objízdné trase
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
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Přílohy:
1 x situace s vyznačením úseku uzavírky
1 x situace s vyznačením úseku uzavírky a objízdné trasy – etapa 1
1 x situace s vyznačením úseku uzavírky a objízdné trasy – etapa 2

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
o EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, zastoupená
společností Dopravní značení Náchod s.r.o., Vysokov 181, 549 12 Vysokov
o Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41
Hradec Králové
o Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
o Správa železnic, s.o., oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01
Hradec Králové
o Město Česká Skalice. Tř. T.G.Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
o Obec Velký Třebešov, Velký Třebešov 2, 552 03 Česká Skalice
Na vědomí:
Policie ČR KŘP KHK ÚO Náchod DI
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod
Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního hospodářství, silniční správní úřad
Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, silniční správní úřad
Obec Říkov, Říkov 51, 552 03 Česká Skalice
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 – NA
HZS KHK – NA
VZDS Náchod
KÚ KHK, odd. dopravní obslužnosti ZDE
Arriva Východní Čechy a.s.
CDS s.r.o. Náchod
P-Transport s.r.o.
ČSAD Ústí nad Orlicí a.s.
ŘSD – mýtné brány
Agentura logistiky – Regionální středisko vojenské dopravy HK
ČD – GŘ ROC
JSDI - informační systém
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