Městský úřad Vrchlabí
Odbor rozvoje města a územního plánování
Silniční správní úřad
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí

ČJ: ORM/3533/2020-4
Vyřizuje: Hana Bajerová
Tel.: 499 405 334

JID: ve11610/20

Č.k. 16/2020
Ve Vrchlabí 30.3.2020

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

ROZHODNUTÍ
Městský úřad ve Vrchlabí, odbor rozvoje města a územního plánování, jako příslušný silniční
správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy podle § 40 odst. 4 písm. a) zák.13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Výroková část I.
I. rozhodl o žádosti společnosti M-Silnice a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506
01 Jičín, IČ: 42196868, o povolení uzavírky silnice II/325 ze dne 11.3.2020 na základě ust.
§24 zákona a § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb, kterou se zákon o pozemních komunikacích ve
znění pozdějších předpisů provádí takto:
povoluje se úplná uzavírka silnice II/325 v termínu od 14.dubna 2020 do
7.června 2020
z důvodu rekonstrukce silnice II/325 Rudník - Arnultovice v km cca 39,293 – 40,593
•

Účastník řízení, na něhož se toto rozhodnutí vztahuje ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu:
M-Silnice a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín, IČ: 42196868
Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce nemá podle § 24 odst.4 zákona o pozemních
komunikacích odkladný účinek

Výroková část II.
II. rozhodl o žádosti společnosti M-Silnice a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506
01 Jičín, IČ: 42196868,, o povolení zvláštního užívání silnice II/325 ze dne 11.3.2020 na
základě ust. § 25 odst. 6 písm. c) bod 2. a 3. zákona a § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb.,
kterou se zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů provádí takto:
povoluje se zvláštní užívání silnice II/325 v km cca 39,293 – 40,593 v termínu od 30.
března 2020 do 13.dubna 2020
pro provádění stavebních prací a stání stavebních strojů při přípravných pracích na
rekonstrukci propustků v tomto úseku v rámci stavby „Rekonstrukce silnice II/325 Rudník Arnultovice“
Účastník řízení, na něhož se toto rozhodnutí vztahuje ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu:
M-Silnice a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín, IČ: 42196868
III. Osoba odpovědná za organizování a zabezpečení prací, pro které je povolena
uzavírka silnice II/325: Oldřich Celler, stavbyvedoucí - tel: 602 408 286

tel.: 499 405 334
fax: 499 405 310

bajerovahana@muvrchlabi.cz
www.muvrchlabi.cz

IČ: 002 78 475
DIČ: CZ00278475

Česká spořitelna, a.s.
č. ú.: 19-1303702389/0800

Zvláštní užívání a uzavírka silnice se povoluje za těchto podmínek:
• termín 30.3.2020 - 13.4.2020 – 2x pracovní místo pro přípravné práce v režimu
zvláštního užívání
• termín 14.4.2020 – 10.5.2020 – úplná uzavírka, provoz autobusů v době od 14,00 do
8,00h + umožněn průjezd místním obyvatelům na povolenky OÚ Rudník, provoz
bude upraven v místě prací (propustků) po polovinách, DZ dle TP 66 schéma B/5.2
• termín 11.5.2020 – 24.5.2020 – úplná uzavírka, veškerý provoz bude veden po
objízdné trase
• termín 25.5.2020 – 7.6.2020 – úplná uzavírka, umožněn provoz autobusů a místním
obyvatelům na povolenky OÚ Rudník, provoz bude upraven v místě prací dle TP 66
schéma B/5.2
• V době úplné uzavírky bude provoz obousměrně veden po objízdné trase : Rudník –
Lánov – Prosečné – Hostinné, pro nákladní dopravu bude objízdná trasa : Rudník –
Lánov – Vrchlabí - Hostinné
• Po dobu uzavírky budou mít umožněn průjezd vozidla IZS, mimo termín 11.5.2020 –
24.5.2020 – v té době bude probíhat recyklace a pokládka živičného povrchu
• Místním obyvatelům bude umožněn vjezd do uzavřeného úseku pouze na povolení OÚ
Rudník
• Zhotovitel je povinen využít všech možností ke zkrácení doby uzavírky
• V termínu 14.4.2020 – 10.5.2020 v době od 8,00h – 14,00h a v termínu 11.5.2020 –
24.5.2020 nebudou obsluhovány zastávky:
• Rudník, Arnultovice, tenisové kurty
• Rudník, Arnultovice, kult. dům
• Rudník, Arnultovice, u kaštanu
• Rudník, Arnultovice, bělidlo
Na linkách 690413 dopravce KAD spol. s.r.o. Vrchlabí a 690860 dopravce ARRIVA
VÝCHODNÍ ČECHY a.s. bude vydán výlukový jízdní řád. Autobusy zastaví na
vybraných zastávkách v Prosečném, Dolním Lánově, Lánově a Čisté na objízdné trase
– zejména z důvodu zajištění dopravy do zaměstnání v Rudníku
• Žadatel informuje Správce přesunutých zastávek (ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY :
info.vychodnicechy@arriva.cz) o přesném termínu zrušení zastávek, aby správce
mohl dle platných Technicko-provozních Standardů zneplatnit zastávku.
• V případě změny termínu jednotlivých etap je zhotovitel povinen nejméně 5 pracovních
dní předem informovat o změně termínu uzavírky dopravce a oddělení Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje.
• Dopravní značení na silnicích II/325, II/297, III/0149, III/32554, III/2956, III/32551,
III/32552, III/32553 a na místních komunikacích města Hostinné bude umístěno
v souladu se Stanovením dopravního značení, vydaného zdejším Silničním správním
úřadem č.j.: ORM/3533/2020-2 ze dne 30.3.2020. Na silnici I/14 a I/16 bude přechodná
úprava provozu stanovena Silničním správním úřadem Královéhradeckého kraje, na
silnici II/296 a II/300 Silničním správním úřadem městského úřadu Trutnov.
• Před zahájením stavby předloží zhotovitel fotodokumentaci železničních přejezdů
na objízdné trase na silnici III/32551 ( P4517 k.ú. Kunčice n.L., P4523 k.ú. Kunčice
n.L., P4527 k.ú. Klášterská Lhota a P4529 k.ú. Hostinné ) Správě železniční
dopravní cesty. V případě poškození těchto přejezdů zvýšenou zátěží objízdné trasy,
bude Oblastní ředitelství Hradec Králové požadovat jejich opravu.
• Po celou dobu provádění prací až do definitivního předání odpovídá plně stavebník za
bezpečnost účastníků silničního provozu v místě provádění prací a za škody,
způsobené vlivem zhoršené sjízdnosti a schůdnosti. Rovněž ručí za stav a funkčnost
použitého dopravního značení a nepřetržitý úklid případných nečistot z přilehlých částí
komunikace.
• Do doby konečné povrchové úpravy pozemní komunikace je zhotovitel povinen v místě
zásahu řádně dosypávat nerovnosti. V případě vzniklých nerovností v místech
pojížděných vozidly, bude do doby konečné úpravy povrchu vozovky umístěna ve
vzdálenosti min. 50m před takovým místem nebo úsekem dopravní značka A7a
„Nerovnost vozovky“, doplněná případně o dopravní značku B20a(b) pro omezení
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rychlosti průjezdu vozidel, pokud bezpečné přejíždění nerovností bude toto omezení
vyžadovat. Pokud úsek výskytu nerovností bude delší než 500m, bude k navržené
dopravní značce A7a doplněna dodatková tabulka E4, s uvedením skutečné délky
tohoto úseku.
Dopravní značení bude za snížené viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí
výstražných světel S7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech
dle TP 66.
V případě rozporu s navrženou přechodnou úpravou provozu na pozemních
komunikacích, bude stávající dopravní značení zakryto, nebo bude jeho platnost
zrušena přeškrtnutím dle TP 66. Zejména budou přeškrtnuty cíle v rámci orientačního
dopravního značení na všech objízdných trasách, v celých jejich úsecích a na
příjezdech k nim
V případě přerušení prací bude při možnosti obnovení plného provozu navržené
přechodné dopravní značení zakryto nebo odstraněno do doby pokračování prací. Po
definitivním ukončení prací bude dopravní značení umístěné v souvislosti s omezením
neprodleně odstraněno.
Zhotovitel stavby upozorní majitele okolních nemovitostí s předstihem o omezení
používání sjezdů v době provádění otevřených výkopů.
Přenosné dopravní značení nesmí být umístěno v průjezdním profilu silnice a ani do
něho zasahovat.
V případě umožnění vjezdu povolené dopravní obsluhy do úseku stavby budou aktuální
místa probíhajících prací a místa bez možnosti pojíždění vyznačována zábranami Z2,
směrovacími deskami Z4, výstražnou páskou nebo oplůtky.
Vytvořené pojížděné hrany frézování vozovky budou po celou dobu jejich existence
zvýrazněny reflexní barvou. Hrana frézování bude dále označena pomocí dopravní
značky A7b, doplněno o dodatkovou tabulku E13 „Hrana frézování“ a E3a „25m“
umístěné 25m před hranou, společně s dopravní značkou B20a „20“, příp. „10“.
Hodnota omezení bude stanovena s ohledem na výšku a provedení hrany. Za hranou
frézování bude opakováno značení B20a s hodnotou přípustné rychlosti v úseku
stavby, případně ukončení omezení rychlosti pomocí B20b, pokud se bude jednat o
hranu frézování na konci úseku.
Žadatel je povinen v průběhu uzavírky zajistit přístup k sousedním nemovitostem.
V případě přerušení prací budou obnoveny provizorně sjezdy k nemovitostem i vjezdy
na místní komunikace.
Uzavírka silnice bude ukončena v termínu do 7.června 2020
Odůvodnění výrokové části I. :

Dne 11.3.2020 požádala společnost M-Silnice a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415,
506 01 Jičín, IČ: 42196868, u zdejšího silničního správního úřadu o povolení úplné uzavírky
z důvodu rekonstrukce silnice II/325 Rudník – Hostinné v km cca 39,293 – 40,593.
V průběhu řízení byly doloženy tyto podklady:
Harmonogram prací
Návrh DIO
Vyjádření DI Policie ČR č.j. KRPH-27543/Čj-2020-051006-VJ ze dne 28.3.2020
Souhlas města Hostinné, Vrchlabí a městyse Černý Důl
Souhlas obcí Rudník, Prosečné, Dolní Lánov, Klášterská Lhota, Kunčice nad Labem
Souhlas ŘSD
Souhlas Správy silnic
Vyjádření SŽDC č.j. 8164/2020-SŽDC-OŘ HKR-ST HKR ze dne 3.3.2020
Vyjádření KÚ KHK odd. dopravní obslužnosti č.j. KUKHK-11360/DS/2020 ze dne 30.3.2020
Silniční správní úřad posoudil předložené podklady a neshledal důvody, které by bránily
povolení částečné uzavírky dle žádosti. Podmínky z jednotlivých vyjádření jsou zapracované
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do výrokové části tohoto rozhodnutí, požadavky na doplnění dopravního značení objízdné
trasy byly splněny opravou situací. Po posouzení žádosti a předložených podkladů byla
povolena uzavírka silnice II/325 tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Odůvodnění výrokové části II. :
Dne 11.3.2020 požádala společnost M-Silnice a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415,
506 01 Jičín, IČ: 42196868, u zdejšího silničního správního úřadu o povolení zvláštního
užívání silnice II/325 v km cca 39,293 – 40,593 v úseku Hostinné – Rudník, Arnultovice
z důvodu provádění stavebních prací a stání stavebních strojů při přípravných pracích na
rekonstrukci propustků v tomto úseku v rámci stavby „Rekonstrukce silnice II/325 Rudník Arnultovice“ .
Současně se žádostí, nebo v průběhu řízení, byly doloženy tyto podklady:
Vyjádření DI Policie ČR č.j. KRPH-27543/Čj-2020-051006-VJ ze dne 28.3.2020
Souhlas Správy silnic Královéhradeckého kraje p.o.
Silniční správní úřad posoudil předložené podklady a neshledal důvody, které by bránily
povolení zvláštního užívání dle žádosti. Po posouzení žádosti a předložených podkladů bylo
povoleno zvláštní užívání silnice II/325 tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání I.výroku :
Proti rozhodnutí I.výroku je možno se odvolat ve lhůtě do 15 dnů, která počne běžet dnem
následujícím po jeho doručení.
Odvolání se podává u nadepsaného správního orgánu a rozhoduje o něm Krajský úřad
Královehradeckého kraje, referát dopravy a silničního hospodářství v Hradci Králové.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.
Odvolání proti I. výroku tohoto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních
komunikacích odkladný účinek.
Poučení o odvolání II.výroku :
Proti rozhodnutí II.výroku je možno se odvolat ve lhůtě do 15 dnů, která počne běžet dnem
následujícím po jeho doručení.
Odvolání se podává u nadepsaného správního orgánu a rozhoduje o něm Krajský úřad
Královehradeckého kraje, referát dopravy a silničního hospodářství v Hradci Králové.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.
/otisk úředního razítka/

Hana Bajerová
Silniční správní úřad
Obdrží :
Účastníci řízení I. a II. výroku
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M-Silnice, a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín - žadatel
Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové –
správce silnice II/325

Účastníci řízení I.výroku:
• Město Hostinné – obec, na jejímž území je vedena uzavírka objízdná trasa
• Obec Rudník – obec, na jejímž území je uzavírka a objízdná trasa
• Městys Černý Důl - obec, na jejímž území je vedena objízdná trasa
• Obec Lánov - obec, na jejímž území je vedena objízdná trasa
• Město Vrchlabí - obec, na jejímž území je vedena objízdná trasa
• Obec Dolní Lánov - obec, na jejímž území je vedena objízdná trasa
• Obec Prosečné - obec, na jejímž území je vedena objízdná trasa
• Obec Kunčice nad Labem - obec, na jejímž území je vedena objízdná trasa
• Obec Klášterská Lhota - obec, na jejímž území je vedena objízdná trasa
• Správa železniční dopravní cesty, s.o., U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové
Dotčené orány:
• Policie ČR, Dopravní inspektorát, OŘ Trutnov
Na vědomí:
• Hasičský záchranný sbor, Husova 218, 543 01 Vrchlabí
• Záchranná služba Horské nemocnice Krkonoše, Fügnerova 50, 543 01 Vrchlabí
• KÚ KHK, odbor dopravy, oddělení dopravní obslužnosti, Pivovarské náměstí 1245, 500
03 Hradec Králové
• KAD, spol. s.r.o., Vápenická 475, 543 01 Vrchlabí
• ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim III

Podle zákona č. 634/2004 Sb. položka 36, o správních poplatcích, byl vyměřen správní
poplatek za vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice ve výši 500,- Kč a byl zaplacen
dne 30.3.2020

Situace objízdných tras pro osobní automobily:
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Situace objízdných tras pro nákladní automobily:

Vypraveno : 30.3.2020
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