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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), na
základě předložených podkladů v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění v y h o v u j e žádosti společnosti Stavremo – Pce a.s., Fáblovka 404, 533
52 Pardubice, IČ 64791220, ze dne 19.5.2014, a
povoluje
podle ustanovení § 24 zákona částečnou a úplnou uzavírku silnice I/35 na území obce
Kněžnice, k.ú. Kněžnice, v místě mostu ev.č. 35-059, z důvodu provádění rekonstrukce
tohoto mostu
Termíny a organizace uzavírky:
26.5.2014 – 29.6.2014 - I. etapa - částečná uzavírka:
Práce budou probíhat po polovinách šířky vozovky. Provoz bude v pracovní době veden
kyvadlově ve volném jízdním pruhu a řízen světelným signalizačním zařízením. Mimo
pracovní dobu bude umožněn obousměrný provoz v obou jízdních pruzích.
30.6.2014 – 30.9.2014 - II. etapa - úplná uzavírka:
Provoz bude veden přes mostní provizorium umístěné v těsné blízkosti opravovaného mostu.
Provoz bude kyvadlově řízen světelným signalizačním zařízením.
1.10.2014 – 31.10.2014 – III. etapa - částečná uzavírka:
Práce budou probíhat po polovinách šířky vozovky. Provoz bude v pracovní době veden
kyvadlově ve volném jízdním pruhu a řízen světelným signalizačním zařízením. Mimo
pracovní dobu bude umožněn obousměrný provoz v obou jízdních pruzích.
Délka uzavírky: cca 110 m
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

Autobusová linková doprava: beze změny, uzavírka si nevyžádá přemístění zastávek
autobusové linkové dopravy
Podmínky povolení uzavírky:
1. Dotčený úsek silnice I/35 smí být uzavřen max. na dobu uvedenou v rozhodnutí.
Zhotovitel je povinen využít všech možností ke zkrácení doby uzavírky.
2. Uzavírka i objížďka musí být označeny dopravními značkami v souladu se
Stanovením přechodné úpravy provozu vydaným zdejším odborem dopravy a
silničního hospodářství pod čj. 7075/DS/14/Po ze dne 22.5.2014. Po celou dobu
uzavírky bude dopravní značení udržováno v řádném stavu. Označení zabezpečuje
žadatel o uzavírku a objížďku na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po celou
dobu uzavírky.
3. 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.
4. V případě tvoření kolon zajistí zhotovitel operativní řízení provozu řádně
proškolenými pracovníky stavby.
5. Přístup k sousedním nemovitostem bude umožněn.
6. Škody způsobené uzavírkou a objížďkou budou neprodleně odstraněny a
komunikace budou uvedeny do původního stavu. Náhrada případných škod
vzniklých vlivem uzavírky a objížďky se uskuteční na náklad žadatele o uzavírku.
7. Po ukončení uzavírky budou neprodleně odstraněny dopravní značky a zařízení
umístěné na silnici v souvislosti s tímto rozhodnutím.
8. Zhotovitelem stavby bude společnost Stavremo – Pce a.s., Fáblovka 404, 533 52
Pardubice, IČ 64791220.
9. Za organizování a zabezpečení akce a dodržení stanovených podmínek zodpovídá
za zhotovitele pan Ing. Petr Jedlinský, tel. 602 438 938.
10. Dotčené obce budou informovat o uzavírce a nařízení o objížďce způsobem v
místě obvyklým.
11. Toto rozhodnutí bude po dobu uzavírky k dispozici na staveništi ke kontrole
osobám pověřeným výkonem státního dozoru na silnicích.
Účastník řízení, na něhož se toto rozhodnutí vztahuje ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu:
Stavremo – Pce a.s., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, IČ 64791220
Odůvodnění:
Dne 19.5.2014 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního
hospodářství žádost společnosti Stavremo – Pce a.s., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, IČ
64791220, o částečnou a úplnou uzavírku silnice I/35 na území obce Kněžnice, k.ú. Kněžnice,
v místě mostu ev.č. 35-059, z důvodu provádění rekonstrukce tohoto mostu v termínech:
26.5.2014 – 29.6.2014 - I. etapa - částečná uzavírka
30.6.2014 – 30.9.2014 - II. etapa - úplná uzavírka
1.10.2014 – 31.10.2014 – III. etapa - částečná uzavírka.
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Žadatel předložil podklady nutné pro posouzení uzavírky a objížďky, a to : vyjádření ŘSD
ČR, správy Hradec Králové ze dne 21.5.2014, vyjádření Policie ČR, dopravního inspektorátu
Jičín čj. KRPH-47280/ČJ-2014-050406 ze dne 13.5.2014, situaci dopravně inženýrských
opatření při částečné uzavírce, situaci dopravně inženýrských opatření při úplné uzavírce,
harmonogram prací a další. Proti povolení uzavírky nebyly podány žádné námitky a nebyly
zjištěny důvody, které by bránily povolení částečné a úplné uzavírky silnice I/35 dle žádosti.
Silniční správní úřad posoudil předložené podklady. Po posouzení žádosti a předložených
podkladů byla povolena částečná a úplná uzavírka silnice I/35 tak, jak je ve výroku tohoto
rozhodnutí uvedeno.
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 dni, kdy bylo rozhodnutí oznámeno.
Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce nemá odkladný účinek (§ 24 odst. 4 zák. č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, v platném znění).

Otisk úředního razítka

Z p. Ing. Jana Matějková
Referent oddělení silničního hospodářství
Příloha: 3 x situace

Účastníci řízení:
Stavremo – Pce a.s., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, IČ 64791220
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa HK, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
Na vědomí:
Policie ČR KŘP KHK ÚO Jičín, dopravní inspektorát
Hasičský záchranný sbor Král. kraje, územní odbor Jičín
Obec Kněžnice
Obec Libuň
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Mail:
Ministerstvo dopravy ČR, Nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1
Ministerstvo dopravy ČR, prac. Ostrava, Bohumínská 61, 710 00 Ostrava
ŘSD, správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice
ŘSD, správa Plzeň, Hřímalého 37, 320 25 Plzeň
ŘSD, prac. Ústí n. L., Elišky Krásnohorské 37, 400 01 Ústí nad Labem
ŘSD, správa Brno, Šumavská 33, 656 09 Brno
ŘSD, správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
HZS KHK
ZZS KHK
Regionální středisko vojenské dopravy HK
Oddělení dopravní obslužnosti, odbor dopravy a silničního hospodářství - ZDE
ČD KCOD
JSDI - informační systém
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