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ODBOR DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND 
 

VÁŠ DOPIS ZN.:     
ZE DNE: 18.3.2020    
SPIS. ZN.: 

 

SZ MMHK/053525/2020 OD1/Rou 

MMHK/062940/2020 

  

SWIETELSKY stavební s.r.o.,  

IČ: 48035599, Odštěpný závod Dopravní 

stavby Východ, Oblast Hradec Králové 

Nádražní 486 

517 21  Týniště nad Orlicí 

v zastoupení 

INKA - dopravní značení Hradec Králové 

s.r.o., IČ: 27478866, Obránců míru 258 

503 02 Předměřice nad Labem  

 

OPRÁVNĚNÁ 

ÚŘEDNÍ OSOBA: 

TEL.: 

E-MAIL: 

 

Miroslav Roubínek 

495707817 

Miroslav.Roubinek@mmhk.cz 

  

     
DATUM: 8.4.2020    

 
 

R  o  z  h  o  d  n  u  t  í  

Magistrát města Hradec Králové - odbor dopravně správních agend obdržel dne 18.3.2020 žádost, 
kterou podal SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 48035599, Nádražní 486, 517 21  Týniště nad Orlicí v 
zastoupení INKA - dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČ: 27478866, Obránců míru 258, 503 02  
Předměřice nad Labem, o povolení úplné uzavírky silnice II/325 v k.ú. Máslojedy (I. etapa) z důvodu 
rekonstrukce komunikace 

Magistrát města Hradec Králové odbor dopravně správních agend jako příslušný silniční správní úřad 
dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v návaznosti na ust. § 24 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  

p o v o l u j e 

úplnou uzavírku silnice II/325 (I. etapa - průtah obcí) v k.ú. Máslojedy v termínu od 14.4.2020 (od 
06:00 hod.) - do 18.5.2020 z důvodu rekonstrukce komunikace. 

Objízdná trasa bude po silnici I/35, III/3258 (směr Čistěves) - obousměrně. 

Linková autobusová doprava: 

Uzavírka ovlivní provoz autobusových linek: 

610010 Hradec Králové — Všestary — Čistěves — Máslojedy — Velký Vřešťov — Boháňka, 
dopravce: ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. 

610108 Hradec Králové — Všestary — Máslojedy Cerekvice n.Bystř. — Boháňka, dopravce: 
CDS s.r.o. Náchod o Provoz této linky je z důvodu aktuální situace po zastaven do doby obnovení 
školní docházky 
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Po dobu uzavírky nebude umožněn průjezd autobusů. 

l. etapa — vzhledem k probíhajícímu režimu, kdy neprobíhá školní docházka, neovlivní tato etapa 
provoz autobusových linek. V rámci probíhajícího prázdninového režimu jsou všechny spoje vedeny 
přes Čistěves — Máslojedy — dále Benátky/Hořiněves, tedy mimo úsek dotčený uzavírkou. 

Odpovědný pracovník za organizování a zabezpečení akce: p. Václav Šantora, stavbyvedoucí, tel. 
608 820 414 - SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby Východ, Oblast Hradec 
Králové, Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí. 

 

 Podmínky: 

1. Bude zajištěn přístup k okolním nemovitostem.  

2. Budou osazeny dopravní značky a zařízení dle stanovení přechodné úpravy silničního provozu 
Magistrátem města Hradec Králové – odborem dopravně správních agend (SZ 
MMHK/053517/2020 OD1/Rou), Krajským úřadem Královéhradeckého kraje - ODaSH (KUKHK-
11986/DS/2020-2) a budou udržovány po celou dobu uzavírky v řádném a provozuschopném 
stavu. Po skončení uzavírky (objížďky) budou neprodleně odstraněny. 

3. Před zahájením funkce přechodného dopravního značení v rámci pracovního místa včetně 
označení uzavírky a objížďky bude Policií ČR Hradec Králové a silničním správním úřadem 
zkontrolováno, zda dopravní opatření je provedeno v souladu se stanovením dopravního značení 
vydaným Magistrátem města Hradec Králové - odborem dopravně správních agend. 

4. Silniční správní úřad spolu s Policií ČR Hradec Králové mají vyhrazené právo v případě 
konstatování nedostatečné intenzity provádění prací nebo neplnění podmínek tohoto rozhodnutí 
posuzovat toto jako porušení předpisů o uzavírce. 

5. Dotčené obce budou informovat o uzavírce a nařízení o objížďce způsobem v místě obvyklým. 

6. Toto rozhodnutí bude po dobu uzavírky k dispozici na staveništi ke kontrole osobám pověřeným 
výkonem státního dozoru na silnicích. 

7. Před zahájením uzavírky a po jejím ukončení bude provedena (na výzvu zhotovitele) prohlídka 
stavu objízdné trasy za účasti investora, zhotovitele, vlastníků dotčených komunikací a zástupců 
dotčených obcí. 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. 

8. 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. 

9. V obci Máslojedy bude po celou dobu trvání uzavírky umožněno otáčení autobusů (v lokalitě 
přesunuté zastávky Máslojedy, obec)   

10. Na neobsluhované/přemístěné zastávce bude nejpozději 3 pracovní dny před zahájením uzavírky 
vyvěšena informace o neobsluhování/přemístění zastávky (zajistí žadatel)   

11. Budou informováni dopravci žadatel o uzavírku zajistí označení přesunuté zastávky příslušným 
dopravním značením o výšce min. 2,20 m  

12. Žadatel o uzavírku informuje Správce neobsluhovaných zastávek (ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY 
a.s.; info.vychodnicechy@arriva.cz), že zastávky budou ve výše uvedeném termínu zneplatněny 
dle Technických a provozních standardů veřejné dopravy Královéhradeckého kraje   

13. Žadatel o uzavírku informuje Správce přesunuté zastávky (BUSLINE KHK; (ARRIVA VÝCHODNÍ 
ČECHY a.s.; info.vychodnicechy@arriva.cz), o instalaci dopravního značení a před koncem 
uzavírky také o plánovaném odstranění dopravního značení, aby mohlo ze strany Správce 
zastávky dojít k demontáži výlepové plochy   
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14. V případě zkrácení nebo prodloužení stanoveného termínu uzavírky, dle vydaného rozhodnutí, je 
zhotovitel povinen informovat dopravce v co nejkratším možném termínu, nejméně 5 pracovních 
dní před danou situací, tj. v případě prodloužení uzavírky 5 pracovních dní před původně 
schváleným koncem uzavírky, při zkrácení uzavírky 5 dní před nově plánovaným termínem 
ukončení uzavírky. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu): 

SWIETELSKY stavební s.r.o., Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové 
Obec Máslojedy, Máslojedy 33, 503 03 Máslojedy 
OBEC ČISTĚVES, Čistěves 28, 503 15 Čistěves 
OBEC VŠESTARY, Všestary 35, 503 12 Všestary 
OBEC NEDĚLIŠTĚ, Josefa Česáka 30, 503 12 Neděliště 
 

Odůvodnění: 

SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 48035599, Nádražní 486, 517 21  Týniště nad Orlicí v zastoupení 
INKA - dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČ: 27478866, Obránců míru 258, 503 02  Předměřice 
nad Labem požádala dne 18.3.2020 zdejší odbor o úplnou uzavírku silnice II/325 (I. etapa - průtah 
obcí) v k.ú. Máslojedy v termínu od 14.4.2020 (od 06:00 hod.) - do 18.5.2020 z důvodu rekonstrukce 
komunikace. Žádost o uzavírku a objízdnou trasu byla projednána se Správou silnic 
Královéhradeckého kraje p.o. zastupující vlastníka silnice II. a III. třídy, Policií ČR Hradec Králové (Č. 
j.: KRPH-29089-2/ČJ-2020-050206), Ředitelstvím silnic a dálnic ČR Hradec Králové zastupující 
vlastníka silnice I. třídy, Krajským úřadem Královéhradeckého kraje - ODaSH, oddělení dopravní 
obslužnosti, s obcemi Máslojedy, Hořiněves,Neděliště, Čistěves, Sendražice, Benátky, Všestary. 
Magistrátem města Hradec Králové – odborem dopravně správních agend (SZ MMHK/053517/2020 
OD1/Rou) a Krajským úřadem Královéhradeckého kraje - ODaSH (KUKHK-11986/DS/2020-2) byla 
stanovena přechodná úprava silničního provozu. Dále byl žadatelem doložen harmonogram 
stavebních prací. Silniční správní úřad posoudil žádost a předložené doklady a neshledal důvody, 
které by bránily povolení úplné uzavírky silnice II/325 (I. etapa) dle žádosti. Požadavky a podmínky 
byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Při svém rozhodování dbal silniční správní úřad 
v souladu s § 24 odst. 4 zákona také na to, aby uzavírka byla omezena na nejkratší možnou dobu. Dle 
sdělení zhotovitele je požadovaný termín uzavírky takto určen. 
Po posouzení žádosti byla povolena úplná uzavírka silnice II/325 (I. etapa) tak, jak ve výroku tohoto 
rozhodnutí uvedeno.   
  

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu 
Královéhradeckého kraje v Hradci Králové - odboru dopravy a silničního hospodářství. Odvolání se 
podává (zasílá) u Magistrátu města Hradec Králové - odboru dopravně správních agend. Podle § 24 
odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů nemá 
odvolání proti tomuto rozhodnutí odkladný účinek. 

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. 
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Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu 
a aby 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. 
   

 
 
 
 
Miroslav Roubínek 

referent silničního správního úřadu                                                        Otisk úředního razítka 
oprávněná úřední osoba 
  
 
 
Parafa vedoucího oddělení: 
 
 
Příloha: situační výkres 
 

Doručí se: 

účastníci (dodejky) 
INKA - dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IDDS: 46nb4w6 - zmocněnec 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, IDDS: zjq4rhz 
Obec Máslojedy, IDDS: ydkb8ji 
OBEC ČISTĚVES, IDDS: y4ua6uc 
OBEC VŠESTARY, IDDS: wmib5xg 
OBEC NEDĚLIŠTĚ, IDDS: cbkappm 
  
dotčené správní úřady 
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Hradec Králové Dopravní 
inspektorát, IDDS: urnai6d 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní 
obslužnosti, IDDS: gcgbp3q 
  
obdrží 
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e 
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, IDDS: 2pemvrd 
Fakultní nemocnice, středisko DZS, IDDS: v7zqi84 
Obec Hořiněves, IDDS: kg5beaj 
SWIETELSKY stavební s.r.o., IDDS: amx5p38 
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., IDDS: x4kgvqt 
BusLine KHK s.r.o., IDDS: 4ya84mn 
CDS s.r.o. Náchod, IDDS: 4d3vajq 
Regionální úřad vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí č.p. 33, 500 01  Hradec Králové 
 
 
 
 
 
Vypraveno dne: 
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