Krajský úřad Královéhradeckého kraje
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 23.03.2022
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-11153/DS/2022-6 (MT)

Dle rozdělovníku
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ODDĚLENÍ: silničního hospodářství
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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), vyhovuje žádosti společnosti Stavby Flamberg, s.r.o., Slévárenská 467, 543 71
Hostinné, IČO 07189281, ze dne 23.03.2022 a podle ustanovení § 24 zákona o PK
povoluje
částečnou a úplnou uzavírku silnice I/14 ve Vrchlabí, ulice Lánovská,
v těchto úsecích a termínech:
Úsek uzavírky: od křižovatky s ulicí Petra Bezruče (začátek cca 20 m směr na Lánov) po
křižovatku s ulicí Ludvíka Svobody (uzavřen bude úsek až za křižovatkou směr Vrchlabí,
křižovatka bude průjezdná)
silniční km: cca 56,05 – 56,25 provozního staničení silnice
délka opravovaného úseku celkem: cca 182 m
důvod uzavírky: oprava vodovodu v ulici Lánovská
Celkový termín uzavírky: 11.04. – 05.06.2022
Typ uzavírky:
11.04. – 29.04.2022 částečná uzavírka
30.04. – 01.05.2022 úplná uzavírka
02.05. – 27.05.2022 částečná uzavírka
28.05. – 29.05.2022 úplná uzavírka
30.05. – 05.06.2022 částečná uzavírka

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz

Organizace uzavírky:
Částečná uzavírka bude probíhat na polovině šířky vozovky, kde bude prováděna pokládka
vodovodu a bude zde umístěna dopravní a stavební technika. Úsek částečné uzavírky se
bude posouvat po cca 30 m úsecích dle postupu prací.
Provoz po silnici I/14 bude veden ve volné polovině vozovky a bude řízen kyvadlově, a to dle
rozpisu uvedeného v bodě č. 3 podmínek tohoto rozhodnutí.
Úplná uzavírka bude probíhat po dva víkendy, a to:
30.04. – 01.05.2022 – překop silnice ul. Lánovská rovnoběžně s hranou domu č.p. 960 (cca
kopíruje hranu domu vzdálenější od Lánova)
28.05. – 29.05.2022 – překop na vnější hraně křižovatky ul. Lánovská a ul. Vápenická (blíže
k Lánovu – křižovatka zůstává průjezdná)
Objízdné trasy po dobu úplných uzavírek:
Pro vozidla do 3,5 t směr Lánov: I/14 ul. Lánovská – místní komunikace (MK) ul.
Vápenická – kolem kompostárny – zpět na I/14
Pro vozidla do 3,5 t směr do centra Vrchlabí: I/14 ul. Lánovská – MK ul. L. Svobody – MK
ul. J. Suka – zpět na I/14
Pro vozidla nad 3,5 t obousměrně: po silnicích III/32551 a III/32552 přes obce Kunčice nad
Labem – Klášterská Lhota – Hostinné – Prosečné – Dolní Lánov – Lánov
Úsek uzavírky, objízdné trasy i dopravní opatření včetně termínů jsou vyznačeny v grafických
přílohách tohoto rozhodnutí.
Integrovaný záchranný systém: Po dobu částečné uzavírky průjezd po silnici I/14 možný,
kyvadlový provoz. Po dobu úplných uzavírek průjezd není možný.
Přeprava nadměrných nákladů: Po dobu částečné uzavírky šířkové omezení 3 m, provoz
v jednom jízdním pruhu. Po dobu úplných uzavírek přeprava nadměrných nákladů není
možná.
Autobusová linková doprava:
Uzavírka se dotkne provozu na těchto linkách veřejné dopravy:
530955, 670990 Busline LK s.r.o.
691400, 691413, 691451, 691453, 691454, 691460, 691491, 691990 AUDIS BUS s.r.o.
692491 Busline KHK s.r.o.
330801 AUTO-BEY spol.s.r.o.
V době úplných uzavírek budou jednotlivé linky jednosměrně odkloněny následovně:
Linky ze směru Janské Lázně nebo Dolní Dvůr (691453, 530955, 670990, 691990, 691454)
budou vedeny z Lánova přes Prosečné a Kunčice.
Linky ze směru od Hostinného (691413, 692491, 691491) budou vedeny přes Kunčice s
vynecháním zastávek Lánov, Prosečné a Dolní Lánov.
Linky ze směru Rudník (691400) budou z Rudníku vedeny přes Hostinné a Kunčice.
Ve směru z Vrchlabí linky využijí objízdnou trasu pro vozidla do 3,5 t ulicí Vápenická a MK
okolo kompostárny dle značení objížďky.
Z důvodu odklonu linek bude omezena obsluha zastávek:
Linka 691413, 692491,691491 vynechá ve směru do Vrchlabí zastávky:
Lánov,,aut.st.
Lánov,,u statku
Dolní Lánov,,u kostela
Dolní Lánov,,prodejna
Dolní Lánov,,pod lanovkou
Dolní Lánov,Malá Sněžka
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Prosečné,,farma
Prosečné,,ObÚ
Prosečné,,kult.dům
Linka 691400 vynechá ve směru do Vrchlabí zastávky:
Rudník,,pod justicí
Rudník,,pivovar
Černý Důl,čistá,křiž.
Černý Důl,čistá,koupaliště
Dolní Lánov,Kovársko
Lánov,,aut.st.
Podmínky povolení:
1. Dotčený úsek silnice I/14 smí být uzavřen maximálně na dobu uvedenou
v rozhodnutí. Zhotovitel je povinen využít všech možností ke zkrácení doby
uzavírky.
2. Uzavírka, objížďky i související dopravní opatření musí být označeny dopravním
značením v souladu se Stanovením přechodné úpravy provozu vydaným
zdejším odborem dopravy a silničního hospodářství pod č.j. KUKHK12689/DS/2022-2 (VA) ze dne 07.04.2022 a stanoveními přechodné úpravy
provozu vydanými Městským úřadem Vrchlabí a podmínkami v nich uvedenými.
Po celou dobu uzavírky bude dopravní značení kontrolováno a udržováno
v řádném stavu, úplné a neporušené. Označení zabezpečuje zhotovitel na svůj
náklad a odpovídá za jeho stav po celou dobu uzavírky.
3. Kyvadlový provoz na silnici I/14 po dobu částečné uzavírky bude řízen denně
v době 6:00 – 18:00 h pověřenými náležitě poučenými pracovníky stavby
vybavenými výstražným oblečením, mimo tuto dobu světelným signalizačním
zařízením.
4. S ohledem na dopravní význam předmětného úseku silnice I/14 musí práce,
které jsou příčinou uzavírky, probíhat co nejrychleji, s využitím maximální možné
délky denní pracovní doby, také o víkendech a bez neodůvodněných průtahů,
s cílem co nejvíce zkrátit omezení provozu na silnici I. třídy.
5. Před zahájením a po ukončení provozu po objízdných trasách zajistí zhotovitel
pořízení fotodokumentace stavu přejezdových konstrukcí dotčených
železničních přejezdů, kterou neprodleně předloží Správě železnic, s.o., OŘ
Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové. Jedná se o tyto
železniční přejezdy – všechny na silnici III/32551: P4517 a P4523 v k.ú. Kunčice
nad Labem, P4527 v k.ú. Klášterská Lhota a P4529 v k.ú. Hostinné.
6. Během provádění prací nesmí dojít ze strany zhotovitele k ohrožení bezpečnosti
provozu na pozemních komunikacích.
7. Do doby konečné povrchové úpravy pozemní komunikace je zhotovitel povinen
v místě zásahů do vozovky řádně dosypávat nerovnosti.
8. V případě zkrácení termínu uzavírky nebo neuskutečnění úplné uzavírky musí
zhotovitel informovat zdejší siliční správní úřad alespoň 5 pracovních dní předem
z důvodu informování dalších subjektů.
9. Případné škody způsobené uzavírkou a objížďkami budou neprodleně
odstraněny a uvedeny do původního stavu. Náhrada případných škod vzniklých
vlivem uzavírky a objížděk se uskuteční na náklad zhotovitele.
10. Po ukončení uzavírky budou neprodleně odstraněny dopravní značky a zařízení
umístěné na pozemních komunikacích v souvislosti s tímto rozhodnutím.
11. Po ukončení prací bude proveden úklid silnice I/14 a těleso silnice bude
protokolárně předáno ŘSD ČR, Správě Hradec Králové.
12. Zhotovitelem stavby bude společnost Stavby Flamberg, s.r.o., se sídlem
Slévárenská 467, 543 71 Hostinné, IČO 07189281.
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13. Za organizování a zabezpečení akce a dodržení stanovených podmínek
zodpovídá zhotovitel. Kontaktní osoba za zhotovitele: pan Petr Marek, tel.
704 967 735.
14. Toto rozhodnutí bude po dobu uzavírky k dispozici na staveništi pro případ
kontroly osobami pověřenými výkonem státního dozoru na silnicích.
Účastník řízení, na něhož se toto rozhodnutí vztahuje ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu:
Stavby Flamberg, s.r.o., se sídlem Slévárenská 467, 543 71 Hostinné, IČO 07189281
Odůvodnění:
Dne 23.03.2022 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního
hospodářství (dále i jen silniční správní úřad nebo KÚ KHK) žádost společnosti Stavby
Flamberg, s.r.o., se sídlem Slévárenská 467, 543 71 Hostinné, IČO 07189281, o částečnou a
úplnou uzavírku silnice I/14 ve Vrchlabí, ulice Lánovská, v úseku cca od křižovatky s ulicí
Petra Bezruče po křižovatku s ulicí Ludvíka Svobody, v silničním km cca 56,05 – 56,25
provozního staničení silnice, v celkovém termínu 11.04. – 05.06.2022. Důvodem uzavírky je
oprava vodovodu v ulici Lánovská v délce cca 182 m. Uzavírka bude probíhat jako částečná,
bude uzavřen jeden jízdní pruh vždy v délce asi 30 m podle postupu prací, v druhém jízdním
pruhu bude veden kyvadlový provoz. Po dva víkendy bude nutný překop silnice za úplné
uzavírky. Po dobu úplné uzavírky bude provoz veden po objízdných trasách.
Žadatel předložil silničnímu správnímu úřadu – vzhledem k pozdnímu podání žádosti
vůči požadovanému termínu zahájení uzavírky – spolu s žádostí nebo v průběhu správního
řízení podklady k posouzení žádosti. Silniční správní úřad měl pro posouzení žádosti
k dispozici tato vyjádření a podklady:
-

Žádost o částečnou a úplnou uzavírku silnice I/14
situace s vyznačením úseků uzavírky, objízdných tras a dopravních opatření
harmonogram prací
vyjádření ŘSD ČR, Správy Hradec Králové ze dne 22.02.2022 a 29.03.2022
vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje p.o. ze dne 25.03.2022
vyjádření Policie ČR, KŘP KHK, ÚO Trutnov, dopravního inspektorátu ze dne
05.04.2022 čj. KRPH-37211-2/Čj-2022-051006-VJ
Vyjádření Správy železnic s.o., OŘ Hradec Králové ze dne 31.03.2022 zn.
9804/2022-SŽ-OŘ HKR-ST-HKR
vyjádření města Vrchlabí ze dne 29.03.2022
vyjádření KÚ KHK, oddělení dopravní obslužnosti jako dopravního úřadu ze dne
05.04.2022
vyjádření obcí Kunčice nad Labem, Klášterská Lhota, Prosečné, Dolní Lánov a Lánov

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství posoudil
veškeré podklady, které měl k dispozici pro své rozhodnutí a zhodnotil celkovou situaci.
Doložená vyjádření byla souhlasná. Vyjádření účastníků obsahovala také vzdání se možnosti
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu.
Silniční správní úřad měl tedy pro své posouzení doložena všechna vyjádření a vyhodnotil,
že v rámci rychlosti a hospodárnosti řízení není nutné znovu uzavírku projednávat písemným
způsobem a poskytnutím lhůty pro vyjádření ve smyslu ustanovení § 24 odst. 2 zákona o PK,
neboť všechna vyjádření má k dispozici. Také vyhodnotil, že není třeba poskytovat
účastníkům řízení lhůtu pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu ust. § 36 odst. 3
správního řádu, neboť se všichni účastníci této možnosti vzdali.
KÚ KHK tedy posoudil jednotlivá stanoviska k uzavírce. Podmínky nebo požadavky
obsažené ve vyjádřeních byly buď dořešeny, nebo byly převzaty do podmínek tohoto
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rozhodnutí nebo byly zahrnuty do podmínek stanovení přechodné úpravy provozu.
Obec Lánov ve svém vyjádření uplatnila požadavek, aby po dobu úplné uzavírky a objízdné
trasy přes obec bylo na silnici III/32552 instalováno přechodné dopravní značení omezující
nejvyšší povolenou rychlost na území obce Lánov na max. 40 km/hod. Dle vyjádření Policie
ČR, dopravního inspektorátu v Trutnově toto omezení nepovažují za nezbytné, neboť Policie
ČR předpokládá, že o víkendech, kdy bude úplná uzavírka, nebude intenzita provozu
nákladních vozidel dosahovat ani běžné intenzity provozu těchto vozidel v daném úseku
v pracovních dnech.
Silniční správní úřad se zabýval také organizací uzavírky a vhodností objízdných tras.
K uzavírce a objížďkám bylo vydáno souhlasné stanovisko města Vrchlabí i obcí, přes které
jsou vedeny objízdné trasy, i kladné stanovisko Policie ČR. Silniční správní úřad po
posouzení všech podkladů došel k závěru, že je možné částečnou i úplnou uzavírku silnice
I/14 ve Vrchlabí povolit dle podaných podkladů.
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 ze zákona o
PK jako speciálního zákona. Silniční správní úřad stanovil za účastníky řízení v souladu
s těmito předpisy tyto subjekty:
<0000>

Stavby Flamberg, s.r.o., Slévárenská 467, 543 71 Hostinné, IČO 07189281 – žadatel
o uzavírku a zhotovitel stavby
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41
Hradec Králové – majetkový správce silnic I. třídy, tj. silnice, která se uzavírá - § 24
odst. 2a) zákona o PK
Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o. – majetkový správce silnic II. a III. třídy, tj.
silnic, po kterých je částečně vedena objízdná trasa - § 24 odst. 2a) zákona o PK
Správa železnic s.o., OŘ Hradec Králové – provozovatel dráhy – železniční přejezdy
na objízdné trase - § 24 odst. 2c) zákona o PK
Město Vrchlabí – město, na jehož zastavěném území se povoluje uzavírka a objížďky
- § 24 odst. 2b) zákona o PK, a vlastník místních komunikací, po kterých jsou
částečně vedeny objízdné trasy - § 24 odst. 2a) zákona o PK
Obce Kunčice nad Labem, Klášterská Lhota, Prosečné, Dolní Lánov a Lánov – obce,
na jejichž zastavěném území se povoluje objízdná trasa - § 24 odst. 2b) zákona o PK
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 doručení rozhodnutí, nejpozději však
po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k
vyzvednutí.
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: 4 x situace s vyznačením úseků uzavírky, objízdných tras a dopravních opatření
Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Stavby Flamberg, s.r.o., Slévárenská 467, 543 71 Hostinné
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41
Hradec Králové
Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec
Králové
Správa železnic s.o., OŘ Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové
Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
Obec Kunčice nad Labem, Kunčice nad Labem 121, 543 61 Kunčice nad Labem
Obec Klášterská Lhota, Klášterská Lhota 86, 543 71 Hostinné
Obec Prosečné, Prosečné 37, 543 73 Prosečné
Obec Dolní Lánov, Dolní Lánov 132, 543 41 Dolní Lánov
Obec Lánov, Prostřední Lánov 200, 543 41 Lánov
Na vědomí:
Datové schránky:
Policie ČR, KŘP KHK, územní odbor, dopravní inspektorát Trutnov
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor TU
Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a ÚP, silniční správní úřad
Město Hostinné, Náměstí 69, 543 71 Hostinné
E-mail:
Ministerstvo dopravy, Nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1
Ministerstvo dopravy, prac. ŘSD Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České
Budějovice
Ministerstvo dopravy, prac. ŘSD Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
Ministerstvo dopravy, Winstona Churchilla 1344/2, 400 01 Ústí nad Labem
Ministerstvo dopravy, Poděbradova 1702/61b, 702 00 Ostrava
ZZS KHK – TU
HZS KHK – TU
KÚ KHK, odd. dopravní obslužnosti
Busline LK s.r.o.
Busline KHK s.r.o.
AUDIS BUS s.r.o.
AUTO-BEY spol. s.r.o.
KORID LK
OREDO
ČR OŘOD Střed
Agentura logistiky – Regionální středisko vojenské dopravy HK
JSDI – celostátní informační systém
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