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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), na
základě projednání a posouzení podkladů v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění vyhovuje žádosti společnosti M – SILNICE a.s., Husova 1697,
Pardubice, IČO 42196868, oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín, ze dne
25.07.2022, a podle ust. § 24 zákona o PK
povoluje
částečnou uzavírku silnice I/14 na správním území města Vrchlabí a obce Lánov,
v úseku cca 55,835 – 58,485 km provozního staničení silnice, z důvodu realizace stavby:
„I/14 Vrchlabí – Lánov, oprava silnice“.
Celkový termín částečné uzavírky: 18.08.2022 – 13.11.2022
Úsek uzavírky:
Začátek opravy je ve Vrchlabí v pracovní spáře na hranici okružní křižovatky ul. Lánovská x
Nádražní v provozním staničení km 55,835 a konec úseku je v obci Lánov v pracovní spáře na
mostu přes Malé Labe v provozním staničení km 58,485. Délka opravovaného úseku silnice
I/14 je 2 650 m. Úsek uzavírky je zobrazen v přiložené situaci.
Organizace uzavírky:
Částečná uzavírka – celkový úsek opravy je rozdělen do dvou úseků (viz situaci v příloze) a
v každém úseku budou práce prováděny po polovinách šířky silnice. Po celou dobu uzavírky
bude z opravovaného úseku vyloučena tranzitní nákladní doprava, která bude navedena na
objízdnou trasu:
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Objízdná trasa pro tranzitní nákladní dopravu bude vedena z Vrchlabí po silnici II/295 do
Dolní Branné, kde se vlevo napojí na silnici III/2953 do Kunčic nad Labem. Dále pokračuje po
silnici III/32551 přes Hostinné na silnici II/325 s napojením na silnici I/16, po které je vedena
do Trutnova. Objízdná trasa je značena obousměrně.
Provoz pro osobní dopravu a místní dopravu bude na silnici I/14 umožněn, a to v pracovní
době ve volném jízdním pruhu kyvadlově. Mimo pracovní dobu bude provoz pro místní dopravu
umožněn po silnici I/14 v obou jízdních pruzích.
Práce budou probíhat ve dnech pondělí až sobota od 6:00 do 18:00 hod.
Předpokládané termíny částečné uzavírky v jednotlivých úsecích:
1. úsek
2. úsek
3. celý úsek

18.08.2022 – 19.09.2022
20.09.2022 – 23.10.2022
23.10.2022 – 13.11.2022

Termíny jednotlivých úseků uzavírky jsou uvedeny jako předpokládané, mohou být pozměněny
dle skutečného průběhu prací tak, aby práce plynule navazovaly.
1. Úsek 1 – staničení km 55,835 – 57,160
1. frézování vozovky v délce cca 1,3 km v celé šíři
2. čištění krajnic
- práce budou prováděny na pracovní místa, mimo pracovní dobu bude provoz bez omezení
3. sanace – profrézování, položení živice v místě sanací
- při sanacích a pokládce živice bude provoz v pracovních místech v pracovní době od 06.00
hod. do 18.00 hod. řízen pracovníky s vysílačkami, po pracovní době nebude provoz omezen
4. pokládka ložné vrstvy – úseky o délce cca 500 m
- provoz v pracovní době od 06.00 hod. do 18.00 hod. řízen pracovníky s vysílačkami, po
pracovní době nebude provoz omezen
2. Úsek 2 – staničení km 57,160 – 58,485
1. frézování vozovky v délce cca 1,3 km v celé šíři
2. odstranění krajnic, pročištění příkopů
- práce budou prováděny na pracovní místa, mimo pracovní dobu bude provoz bez omezení
3. sanace – profrézování, položení živice v místě sanací
- při sanacích a pokládce živice bude provoz v pracovních místech v pracovní době od 06.00
hod. do 18.00 hod. řízen pracovníky s vysílačkami, po pracovní době nebude provoz omezen
4. pokládka ložné vrstvy – úseky o délce cca 500 m
- provoz v pracovní době od 06.00 hod. do 18.00 hod. řízen pracovníky s vysílačkami, po
pracovní době nebude provoz omezen
3. Celý úsek – staničení km 55,835 – 58,485
- pokládka obrusné vrstvy – úseky o délce cca 500 m, úprava krajnic, obnova vodorovného
dopravního značení
- provoz v pracovní době od 06.00 hod. do 18.00 hod. řízen pracovníky s vysílačkami, po
pracovní době nebude provoz omezen
Úseky uzavírky i objízdná trasa jsou znázorněny v situaci v příloze tohoto rozhodnutí.
Integrovaný záchranný systém: průjezd možný, v době 6 – 18 h kyvadlový provoz řízený
pracovníky stavby, mimo tuto dobu obousměrný provoz ve dvou jízdních pruzích
Přeprava nadměrných nákladů: v době 6 – 18 h provoz v jednom jízdním pruhu – šířkové
omezení
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Veřejná linková autobusová doprava:
Uzavírka se dotkne provozu na linkách veřejné linkové dopravy:
330800, 330801, 690004 (dopravce AUTO – BEY, spol. s.r.o.)
530955,670990 (Busline LK s.r.o.)
691400, 691413, 691451, 691453, 691454, 691460, 691990 (AUDIS BUS s.r.o.)
V úseku částečné uzavírky nejsou zastávky autobusové linkové dopravy.

Podmínky povolení uzavírky:
1. Dotčený úsek silnice I/14 smí být uzavřen max. na dobu uvedenou v rozhodnutí.
Zhotovitel je povinen využít všech možností ke zkrácení doby uzavírky.
2. Práce budou prováděny co nejrychleji, také o víkendech a bez neodůvodněných
průtahů, s cílem co nejkratšího omezení provozu na silnici I. třídy.
3. Uzavírka a objízdná trasa musí být označeny dopravním značením v souladu se
zde vydaným stanovením přechodné úpravy provozu čj. KUKHK-26297/DS/20224 (Vj) ze dne 08.08.2022 a stanoveními přechodné úpravy provozu vydanými
Městským úřadem Vrchlabí čj. MUVR/28367/2022/HAVEV ze dne 08.08.2022 a čj.
MUVR/28675/2022/BAJHA ze dne 10.08.2022. Po celou dobu uzavírky bude
dopravní značení pravidelně kontrolováno a udržováno v řádném stavu. Označení
zabezpečuje žadatel o uzavírku na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po celou
dobu uzavírky.
4. Kyvadlový provoz v době provádění prací (po – so 6 – 18 hod.) bude řízen
pracovníky stavby, kteří budou pružně reagovat na množství vozidel v jednotlivých
směrech.
5. Denně po ukončení prací a v neděli bude umožněn na silnici I/14 obousměrný
provoz ve dvou jízdních pruzích (pro osobní vozidla a místní obsluhu).
6. Před zahájením a po ukončení provozu po objízdné trase provede zhotovitel
fotodokumentaci stavu přejezdových konstrukcí těchto železničních přejezdů:
P4513, P4523, P4527, P4529, P4534, P4537, P4546, P4556 (bližší určení ve
vyjádření Správy železnic, s.o. ze dne 26.07.2022), která bude společnosti Správa
železnic, s. o. bezodkladně předložena. Po ukončení uzavírky bude vyhodnoceno
případné poškození žel. přejezdů vlivem provozu na objízdné trase. V případě
poškození železničních přejezdů vlivem zvýšené zátěže na objízdné trase budou
po dohodě se Správou železnic přejezdové a související konstrukce neprodleně
uvedeny do původního stavu na náklad žadatele o uzavírku.
7. Jelikož stavba zasahuje do zimního období (dle vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se
provádí zákon o PK) zajistí zhotovitel v úseku uzavírky provádění případné zimní
údržby.
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. Případné škody způsobené uzavírkou a objížďkou budou neprodleně odstraněny a
uvedeny do původního stavu. Náhrada případných škod vzniklých vlivem uzavírky
a objížďky se uskuteční na náklad žadatele o uzavírku.
10. Po ukončení uzavírky budou neprodleně odstraněny dopravní značky a zařízení
umístěné na pozemních komunikacích v souvislosti s tímto rozhodnutím.
11. Zhotovitelem stavby bude společnost M – SILNICE a.s., Husova 1697, Pardubice,
IČO 42196868, oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín.
12. Za organizování a zabezpečení akce a dodržení stanovených podmínek zodpovídá
zhotovitel. Kontaktní osoba za zhotovitele: p. Petr Ryšan, tel. 606 692 641,
stavbyvedoucí.
13. Toto rozhodnutí bude po dobu uzavírky k dispozici na staveništi pro případ kontroly
osobami pověřenými výkonem státního dozoru na silnicích.
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Účastník řízení, na něhož se toto rozhodnutí vztahuje ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu:
M – SILNICE a.s., Husova 1697, Pardubice, IČO 42196868, oblastní závod SEVER, Hradecká
415, 506 01 Jičín
Odůvodnění:
Dne 25.07.2022 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního
hospodářství (dále i jen KÚ KHK, ODSH nebo silniční správní úřad) žádost společnosti M –
SILNICE a.s., Husova 1697, Pardubice, IČO 42196868, oblastní závod SEVER, Hradecká
415, 506 01 Jičín, o částečnou uzavírku silnice I/14 na správním území města Vrchlabí a obce
Lánov, v úseku cca 55,835 – 58,485 km provozního staničení silnice, z důvodu realizace
stavby „I/14 Vrchlabí – Lánov, oprava silnice“. Délka opravovaného úseku silnice I/14 je 2 650
metrů. Celkový termín částečné uzavírky: 18.08.2022 – 13.11.2022.
Důvodem opravy je nevyhovující stav asfaltových vrstev vozovky. V rámci opravy bude
provedeno odstranění asfaltových vrstev do tl. 110 mm a případná oprava lokálních poruch.
Budou položeny nové asfaltové vrstvy. V rámci stavby budou dále pročištěny a opraveny
stávající propustky, u některých budou nahrazena kolmá čela šikmými kamennými čely pro
zvýšení pasivní bezpečnosti. Dále budou pročištěny veškeré příkopy a betonové žlaby podél
silnice I/14 a provedeny další související práce.
Žadatel doložil některé podklady nutné pro posouzení uzavírky, některé byly získány
v průběhu správního řízení. Silniční správní úřad měl k dispozici tyto podklady a tato vyjádření:
-

Žádost o uzavírku s popisem organizace uzavírky a základními informacemi
Grafické podklady s vyznačením úseku uzavírky a objízdné trasy
Harmonogram prací
Souhlas Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Hradec Králové včetně vzdání se
možnosti vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí ve smyslu ust. § 36 odst. 3
správního řádu
Vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje p.o. čj. SSKHK/SS/5289/2022 ze dne
25.08.2022 včetně vzdání se možnosti vyjádřit se k podkladům před vydáním
rozhodnutí ve smyslu ust. § 36 odst. 3 správního řádu
Vyjádření Správy železnic s.o. čj. 21156/2022-SŽ-OŘ HKR-ST HKR ze dne 26.07.2022
včetně vzdání se možnosti vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí ve smyslu
ust. § 36 odst. 3 správního řádu
Vyjádření obcí Vrchlabí, Lánov, Dolní Branná, Kunčice nad Labem, Klášterská Lhota,
Hostinné, Chotěvice, Pilníkov a Trutnov včetně vzdání se možnosti vyjádřit se
k podkladům před vydáním rozhodnutí ve smyslu ust. § 36 odst. 3 správního řádu
Vyjádření KÚ KHK, ODSH, oddělení dopravní obslužnosti z hlediska autobusové
linkové dopravy ze dne 03.08.2022
Stanovisko Policie ČR, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje,
územního odboru Trutnov, dopravního inspektorátu, Horská 78, 541 11 Trutnov č.j.
KRPH-84186-2/Čj-2022-051006-VJ ze dne 05.08.2022
Stanovení přechodné úpravy provozu vydané Městským úřadem Vrchlabí, odborem
rozvoje města a územního plánování čj. MUVR/28367/2022/HAVEV ze dne 08.08.2022
a čj. MUVR/28675/2022/BAJHA ze dne 10.08.2022.

Vyjádření účastníků řízení byla předložena jak ve smyslu ust. § 24 odst. 2 zákona o PK (tj.
vyjádření k uzavírce), tak ve smyslu ust. § 36 odst. 3 správního řádu (tj. vzdání se možnosti
vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí). Vyjádření byla souhlasná. Proti povolení
uzavírky a objížďky nebyly podány žádné námitky. 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. Zároveň nebylo nutno poskytnout účastníkům řízení ani lhůtu pro vyjádření se
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k podkladům před vydáním rozhodnutí ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu, neboť se této
možnosti ve svém vyjádření vzdali.
Silniční správní úřad se také zabýval dobou trvání uzavírky a vhodností dopravních opatření.
Co se týče trvání uzavírky, předložil žadatel harmonogram prací a tomu odpovídá požadovaná
doba uzavírky. Oprava bude prováděna po polovinách šířky silnice, ve volné polovině bude
veden provoz kyvadlově. Přesto se pro tranzitní nákladní dopravu stanovuje objízdná trasa
z důvodu odlehčení opravovaného úseku. V případě dopravních komplikací bude tato objízdná
trasa rozšířena i pro osobní tranzitní dopravu dle stanoviska Policie ČR, dopravního
inspektorátu Trutnov.
KÚ KHK, ODSH posoudil žádost včetně všech podkladů a neshledal důvody, které by bránily
povolení požadované uzavírky. Po celkovém posouzení rozhodl silniční správní úřad o
povolení částečné uzavírky silnice I/14 tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.
Silniční správní úřad stanovil za účastníky řízení v souladu se správním řádem a s § 24 odst.
2 zákona o PK tyto subjekty:
<0000> M – SILNICE a.s., Husova 1697, Pardubice, oblastní závod SEVER, Hradecká 415,
506 01 Jičín – žadatel o uzavírku, zhotovitel stavby
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa HK, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové –
majetkový správce silnic I. třídy – tj. silnice, která se uzavírá a po které je vedena část
objízdné trasy – účastník řízení dle § 24 odst. 2 a) zákona o PK
Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec
Králové – majetkový správce silnic II. a III. třídy – tj. silnic, po kterých je vedena část
objízdné trasy – účastník řízení dle § 24 odst. 2 a) zákona o PK
Správa železnic s.o., oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01
Hradec Králové – železniční přejezdy na objízdné trase – účastník řízení dle § 24 odst.
2 c) zákona o PK
Obce Vrchlabí, Lánov, Dolní Branná, Kunčice nad Labem, Klášterská Lhota, Hostinné,
Chotěvice, Pilníkov a Trutnov – obce, na jejichž zastavěném území se povoluje
uzavírka nebo objížďka – účastník řízení dle § 24 odst. 2 b) 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, 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 dle §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:
1 x situace s vyznačením úseků uzavírky
1 x situace s vyznačením úseků uzavírky a objízdné trasy

Rozdělovník
Účastníci řízení:
M – SILNICE a.s., Husova 1697, Pardubice, oblastní závod SEVER, Hradecká 415,
506 01 Jičín
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa HK, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec
Králové
Správa železnic s.o., oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01
Hradec Králové
Město Vrchlabí, Zámek 1, 542 11 Vrchlabí
Obec Lánov, Prostřední Lánov 200, 543 41 Lánov
Obec Dolní Branná, Dolní Branná 256, 543 62 Dolní Branná
Obec Kunčice nad Labem, Kunčice nad Labem 121, 543 61 Kunčice nad Labem
Obec Klášterská Lhota, Klášterská Lhota 86, 543 71 Hostinné
Město Hostinné, Náměstí 69, 543 71 Hostinné
Obec Chotěvice, Chotěvice 275, 543 76 Chotěvice
Město Pilníkov, náměstí36, 542 42 Pilníkov
Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov 1
Na vědomí:
Datovými schránkami:
Policie ČR KŘP KHK, ÚO Trutnov, dopravní inspektorát
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, oblast TU
Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a ÚP, silniční správní úřad
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
Zdravotnická záchranná služba KHK, oblast TU
Hasičský záchranný sbor KHK, oblast TU
KUKHK, ODSH, odd. dopravní obslužnosti – ZDE
AUTO – BEY, spol. s.r.o.
Busline LK s.r.o.
AUDIS BUS s.r.o.
OREDO dispečink
ČD OŘOD Střed
Agentura logistiky – Regionální středisko vojenské dopravy HK
JSDI – celostátní informační systém
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