Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
odbor dopravy a silničního hospodářství

Č. j.: MUDK-ODP/18657-2020/bru 6047-2020
Spis. a skart. znak: 280.6
Počet příloh:
0
Počet listů příloh: 0
Vaše č. j.:

M - SILNICE a.s.
Oblastní závod SEVER
Hradecká 415
506 01 Jičín

Vyřizuje: Lenka Brůnová, DiS.
Telefon: 499 318 135
E-mail:
brunova.lenka@mudk.cz
Datum:

23.03.2020

ROZHODNUTÍ
o úplné uz avírce
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný
silniční správní úřad dle a dle § 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 podle zákona č. 500/2004 sb., správní řád, v platném znění, vyhověl podané žádosti
ze dne 02.03.2020 společnosti M-SILNICE, a.s., IČ 42196868, oblastní závod SEVER, Hradecká 415,
506 01 Jičín (dále jen žadatel) a podle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst.
4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích a

povolil

úplnou uzavírku silnice č. III/2851 Vilantice – Dubenec, vše v rámci rekonstrukce silnice, dle
dopravně inženýrského opatření znázorněného na příloze, která je nedílnou součástí tohoto
rozhodnutí

Termín prací: 01.04. – 16.05.2020

Součástí uzavírky je vedení a nařízení objízdné trasy:
• Veškerá doprava (obousměrně)
pokračovat přes obec Vilantice sil. č. II/285 za obcí odbočit na sil. č. III/2854 směr obec Dubenec, zde
odbočit a po sil. š. III/32542 přes obec Dubenec směr Lanžov
•

•

Autobusová linková doprava:
uzavírka se dotkne provozu linkové autobusové dopravy, linek:
- 640437, 690500, 690510, 690270 ARRIVA Východní Čechy,
- 640504 CAR-tour
Autobusy linek 610020, 690500 dojedou do zastávky Dubenec,,kovárna, kde se otočí a
pojedou po objízdné trase III/2854 a II/285 přes Vilantice do Sedlce, kde se napojí na
pravidelnou trasu.
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•

•

•

Autobus linky 690510 odpoledním spojem pojede do kovárny po objízdné trase III/2854 a
II/285 přes Vilantice do Sedlce (nestaví), dále přes Mířejov (nestaví) do Lanžova, kde se u
kostela napojí na pravidelnou trasu.
Linky 640437, 640504 jsou vedeny ve třech variantách:
Většina spojů je vedena ze zastávky Dubenec,,kovárna – kolem školy (staví) – ÚNZ (staví) –
Lanžov – Mířejov – Sedlec – Vilantice
Linka 640504/4, 640437/18 a 30 se od kovárny vrací po III/2854, obslouží zastávku Vilantice
,,křiž. a pokračují rovnou směr Hustířany. Pro spoj 640437/18 zajede jako náhrada do
centra Vilantic spoj linky 690510.

Dopravci budou ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje informovat cestující
a v případě dotazů poskytnou informaci řidiči přímo ve vozidle.
Pro úplnou uzavírku silnice stanovujeme následující podmínky:
1. Umístění dopravních značek, bude provedeno v souladu se stanovením přechodné úpravy
provozu ze dne 23.3.2020 čj.: MUDK-ODP/18658-2020/bru 6047-2020 ke kterému se
vyjádřilo Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní
inspektorát Trutnov, čj.: KRPH-18658/Čj-2020-051006 ze dne 19.03.2020.
2. Dopravní značení požadujeme umístit v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích; vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích; v souladu
s TP 65 -„Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a TP 66 -„Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
3. Odpovědný stavbyvedoucí spol. Petr Dufek, zajistí společně s velitelem zásahové jednotky
Ondřejem Tomáškem, tel. 774 200 775 v případě vyhlášení poplachu příjezd a odjezd hasičů
k Požární zbrojnici na adrese Dubenec čp. 153, 544 55 Dubenec.
4. Důrazně požadujeme zakrytí nebo přeškrtnutí cílů na orientačním značení na všech
dotčených komunikacích, které bude v rozporu s vedením objízdných tras.
5. V případě vzniku krátkodobých dopravních komplikací, zajistí zhotovitel řízení provozu
pomocí náležitě poučených osob, vybavených výstražným oblečením dle TP 66 - „Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.
6. 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.
7. Veškeré dopravní značení bude osazeno a udržováno na náklady zhotovitele na základě výše
uvedeného stanovení místní úpravy provozu.
8. Během provádění prací nesmí dojít ze strany zhotovitele k ohrožení bezpečnosti účastníků
silničního provozu v místech provádění prací a za škody způsobené jim vlivem zhoršené
sjízdnosti (schůdnosti). Rovněž ručí za stav a funkčnost použitého dopravního značení i
případně objížďka) a nepřetržitý úklid případných nečistot z přilehlých částí komunikace.
9.

Po definitivním ukončení prací bude dopravní značení umístěné v souvislosti s omezením
(uzavírkou) neprodleně odstraněno.
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10. Odpovědnou osobou, za bezpečnost prací a za splnění podmínek tohoto rozhodnutí je Petr
Dufek, stavbyvedoucí spol. M-SILNICE, a.s., IČ 42196868, oblastní závod SEVER, Hradecká
415, 506 01 Jičín, tel. 727 903 695.
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
námitky v řízení nebyly uplatněny.

ODŮVODNĚNÍ
Dne 02.03.2020 obdržel Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy a silničního
hospodářství, žádost žadatele, o povolení úplné uzavírky silnice č. III/2851 Vilantice – Dubenec, vše
v rámci rekonstrukce silnice, dle dopravně inženýrského opatření znázorněného na příloze, která je
nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
• Veškerá doprava (obousměrně)
pokračovat přes obec Vilantice sil. č. II/285 za obcí odbočit na sil. č. III/2854 směr obec Dubenec, zde
odbočit a po sil. š. III/32542 přes obec Dubenec směr Lanžov
•

•

•

•

•

Autobusová linková doprava:
uzavírka se dotkne provozu linkové autobusové dopravy, linek:
- 640437, 690500, 690510, 690270 ARRIVA Východní Čechy,
- 640504 CAR-tour
Autobusy linek 610020, 690500 dojedou do zastávky Dubenec,,kovárna, kde se otočí a
pojedou po objízdné trase III/2854 a II/285 přes Vilantice do Sedlce, kde se napojí na
pravidelnou trasu.
Autobus linky 690510 odpoledním spojem pojede do kovárny po objízdné trase III/2854 a
II/285 přes Vilantice do Sedlce (nestaví), dále přes Mířejov (nestaví) do Lanžova, kde se u
kostela napojí na pravidelnou trasu.
Linky 640437, 640504 jsou vedeny ve třech variantách:
Většina spojů je vedena ze zastávky Dubenec,,kovárna – kolem školy (staví) – ÚNZ (staví) –
Lanžov – Mířejov – Sedlec – Vilantice
Linka 640504/4, 640437/18 a 30 se od kovárny vrací po III/2854, obslouží zastávku Vilantice
,,křiž. a pokračují rovnou směr Hustířany. Pro spoj 640437/18 zajede jako náhrada do
centra Vilantic spoj linky 690510.

Dopravci budou ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje informovat cestující
a v případě dotazů poskytnou informaci řidiči přímo ve vozidle.
Podkladem pro rozhodnutí byla žádost, situace se zakreslením uzavírky a objízdných tras a souhlasné
vyjádření Policie ČR, DI Trutnov pod čj.:KRPH-26920/Čj-2020-051006-VJ ze den 19.03.2020 a souhlas
Správy silnic Královéhradeckého kraje.
Silniční správní úřad posoudil žádost o uzavírku podle § 39 odst. 1 a 4 vyhlášky, a podle § 24 odst. 2
písm. a) až c) zákona o pozemních komunikacích a na základě souhlasu příslušného orgánu Policie
České republiky podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 3 a 4 vyhlášky povolil
uzavírku silnice III/2851 Vilantice – Dubenec, dle grafického znázornění.
Úplná uzavírka předmětného úseku silnice III/2851 Vilantice – Dubenec se povoluje tak, jak je
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
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POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru dopravy a
silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, se sídlem, Pivovarské náměstí
1245, 500 03 Hradec Králové podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden spis. Nepodá-li účastník potřebný počet, vyhotoví je správní orgán
na náklady účastníka.
Odvolání lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání je proti odůvodnění nepřípustné.
Odvolání proti rozhodnutí, podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích nemá 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 nikdo nemá nárok na
náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky.
Městský úřad si vyhrazuje právo stanovit v případě veřejného zájmu další podmínky tohoto povolení,
některé změnit či povolení doplnit nebo povolení zrušit.
Nedodržení termínů nebo 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.

Otisk úředního razítka
Lenka Brůnová, DiS., v.r.
Oprávněná úřední osoba a
odborná referentka odboru dopravy a
silničního hospodářství
Obdrží (na doručenku):
Žadatel:
M-SILNICE, a.s., IČ 42196868, oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín
Účastník řízení:
Správa silnic Královéhradeckého kraje, př. org., Kutnohorská 59, IČ 70947996, 500 04 Hradec Králové
Dotčené orgány:
Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, Horská 78,
541 11 Trutnov
Vedlejší účastník:
Obec Vilantice, Vilantice 101, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Obec Dubenec, Dubenec 210, 544 55 Dubenec
Dále obdrží:
ARRIVA, Východní Čechy a.s., Na Ostrově 177, IČ 25945408, 537 01 Chrudim
CAR-tour spol. s.r.o., IČ 49286871, Pohřebačka 182, 533 45 Opatovice nad Labem
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Pivovarské nám.
1245, IČ 70889546, 500 03 Hradec Králové
ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA, Hradecká 1690/2A, IČ 48145122, 500 12 Nový Hradec Králové
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR, Nábřeží u Přívozu 122/4,IČ 70882525, 500 03 Hradec Králové
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Příloha:
1x Správní orgán tímto žádá žadatele a účastníky o potvrzení níže uvedené přílohy vzdání se práva
odvolání proti tomuto rozhodnutí s datem převzetí a stvrzením.
1x Situační plánek

Vzdání se práva na odvolání
Tímto se vzdáváme práva odvolání proti vydanému rozhodnutí:
o povolení úplné uzavírky úseku silnice č. III/2851 Vilantice – Dubenec pod čj.: MUDKODP/18657-2020/bru 6047-2020 ze dne 23.03.2020 a toto stvrzujeme níže svým podpisem.

Vzdání se práva dne, razítko, podpis

M-SILNICE, a.s., IČ 42196868, oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín

Správa silnic Královéhradeckého kraje, př. org. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Obec Vilantice, Vilantice 101, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Obec Dubenec, Dubenec 210, 544 55 Dubenec
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Vyvěšeno dne: ………………………………………….. Sejmuto dne:………………………………

……………………………………………….
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: ……………………..

……………………………………………….
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem
umožňujícím dálkový přístup
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