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Rozhodnutí
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční
správní úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), projednal dle ustanovení § 24 zákona o
pozemních komunikacích, dle § 39 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou
se provádí zákon o pozemních komunikacích a

vyhovuje
žádosti, kterou podala společnost M-SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, IČO 421 96 868, Hradecká
415, 506 01 Jičín, o povolení úplné uzavírky silnice č. III/2851 mezi obcemi Vilantice a Dubenec,
z důvodu rekonstrukce silnice.
Pro uzavírku a následnou objížďku stanovujeme následující podmínky:
1. Uzavírka a objížďka se povoluje: od 11.11. – 22.12.2019.
2. Vzhledem k realizaci akce v období zimní údržby, budou započaty práce pouze v takovém
rozsahu, který bude možné spolehlivě dokončit s ohledem na vývoje počasí a požadovaných
podmínek pro pokládku konstrukčních vrstev vozovky.
3. Trasa obousměrné objížďky pro osobní i nákladní dopravu bude vedena dle přiloženého
situačního plánku.
4. V průběhu uzavírky dojde k významné změně dopravního provozu na uvedených komunikacích.
Žadatel zajistí dopravní značení a zařízení dle podmínek stanovení dopravního značení, vydané
Odborem dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, včetně
označení objízdné trasy.
5. Na začátku uzavírky, bude umístěna orientační tabule s uvedením data zahájení a ukončení
uzavírky, název a sídlo organizace, na jejichž žádost byla uzavírka a objížďka povolena.
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6. 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“- II. vydání.
7. Práce budou provedeny M-SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, IČO 421 96 868, Hradecká 415, 506
01 Jičín.
8. Během provádění prací nesmí dojít ze strany zhotovitele k ohrožení bezpečnosti silničního
provozu a bude dbáno o neporušenost a úplnost DZ.
9.

Stávající dopravní značení místních úprav provozu bude v případě jeho rozporu s navrženou
přechodnou úpravou zakryto, včetně orientačního značení s uvedením cílů v rozporu s objízdnou
trasou.

10. Případná vozidla stojící na krajnici nebo pracovní místa na pozemní komunikaci budou označena
a za snížené viditelnosti náležitě osvětlena.
11. V případě přerušení prací bude při možnosti obnovení plného neomezeného provozu navržené
přechodné dopravní značení zakryto nebo odstraněno do doby pokračování prací.
12. Po definitivním ukončení prací bude DZ umístěné v souvislosti s omezením (uzavírkou)
neprodleně odstraněno.
13. Odpovědnou osobou, za bezpečnost prací a za splnění podmínek tohoto rozhodnutí je Ing. Petr
Mareš, vedoucí provozu HK, tel.. 725 677 696.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
námitky v řízení nebyly uplatněny.

Odůvodnění
Dne 18.10.2019 obdržel odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Dvůr Králové nad
Labem, žádost, kterou podala společnost M-SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, IČO 421 96 868,
Hradecká 415, 506 01 Jičín, o povolení úplné uzavírky silnice č. III/2851 mezi obcemi Vilantice a
Dubenec, z důvodu rekonstrukce silnice.
Podkladem pro vydání rozhodnutí byla žádost, situační plánek vyznačené objížďky, souhlasné
stanovisko Policie ČR, DI Trutnov čj.: KRPH-109907/Čj-2019-051006-VJ ze dne 04.11.2019 a Správy
silnic Královéhradeckého kraje, p.o.
Odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, projednal, dle § 24
zákona o pozemních komunikacích a dle § 39 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích předmětnou žádost.
Úplná uzavírka a objížďka se povoluje tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, podáním u zdejšího odboru dopravy a silničního
hospodářství.
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Dle § 24 odst. 4 zákona č.13/1997/Sb. o pozemních komunikacích, nemá odvolání proti tomuto
rozhodnutí odkladný účinek.

Oprávněná úřední osoba:
Bc. Kateřina Kašparová
odborný referent ODP

Otisk
úředního
razítka

Obdrží (na doručenku):
Žadatel:
M-SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, IČO 421 96 868, Hradecká 415, 506 01 Jičín
Účastníci řízení:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové
ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA, Hradecká 1690/2A, 500 12 Nový Hradec Králové
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR, Nábřeží u přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Pivovarské nám.
1245, IČ 70889546, 500 03 Hradec Králové
Obec Dubenec, Dubenec 210, 544 55 Dubenec
Obec Vilantice, Vilantice 101, 544 01

Dotčené orgány:
POLICIE ČR, DI Trutnov, Roty Nazdar 497, 541 01 Trutnov (KRPH-109907/Čj-2019-051006-VJ)

Přílohy:
1x situační plánek uzavírky a objížďky

3
Č. j.: MUDK -ODP/84798 -2019/kap 25305 -2019

4
Č. j.: MUDK -ODP/84798 -2019/kap 25305 -2019

