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Číslo jednací:
SpZn:
Evidenční číslo:
Oprávněná úřední
Telefon:
e-mail:
ID DS:

SOVIS CZ a.s.

Pardubická 852ll}a
50004 Hradec Králové IC 275 32208
v zastoupení lNKA - dopravní značení Hradec Králové s.r.o., Obránců Míru 258, Předměřice nad Labem

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní úřad
dle ustanovení § 40 odst,4 písm. a) zákona čís|o 1311997 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 vy h o v u j e žádosti společnosti
SOV|S CZ a,s., Pardubická 852l10a, Hradec Králové zastoupená firmou lNKA - dopravní značení
Hradec Králové s.r.o., Obránců Míru 258, Předměřice nad Labem,lČ:274 78 866 ze dne
296.6.2015 a

povoluje

1. Úplnou uzavírku silnice č. lll/3O3 21 kat. území Hlavňov podle § 24 zák. č.1311997 Sb., o
pozemních komunikacích

2. Zvláštní užívání silnice č. lll/303 21 kat. území Hlavňov podle § 25 odst. 6 písm. c2), c3) zákona
č,1311997 Sb. o pozemních komunikacích

z důvodu: oprava opěrné zdi

Rozsah uzavírky: úplná

Termín uzavírky: 07.07.2015 do 30.09.2015

Uzavřený úsek: dle situace

Objížďka: ll/303 Bukovice _ Police nad Metují, lll/303 19 Suchý Důl po místni

komunikaci (mezi obcemi Suchý Důl a Hlavňov) a obráceně

zvláštní užívání a úplná uzavírka se povoluie za předpokladu splnění těchto podmínek:

1) Práce budou zahájeny po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Zhotovitelje povinen využít všech možností ke zkrácení doby uzavírky.

2) Uzavírka a objížd'ka budou řádně označeny podle zák. č. 361 12000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a prováděcívyhlášky č.3012001 Sb., podle stanoveného dopravního



značení MěÚ oD SH Náchod ze dne 30.6.2015 pod čj. 36209l15/DSHiA az,a=e, -zavírky a
objížd'ky zajistí žadatel na svůj náklad. Před zahájením uzavírky požádá žacxz \těs:ský úřad
Náchoó odbor dopravy a SH a Policii CR KRPKKUO dopravního inspek::-a:- \a:'od o

provedení kontroly správnosti dopravního značení. Bez této kontroly D€sr 3.1i -za,i'rka
zahájena.

3) objízdná trasa pro veřejnou linkovou autobusovou dopravu bude vedena po silnic č l :]: 2'
z Hlavňova přes Suchý Důl do Police nad Metují.
Uzavírka se dotkne provozu na linkách dopravců veřejné linkové autobusové dopravy.
CDS s,r.. Náchod (640109).
po dobu uzavírky nebudou linkou 640109 obsluhovány níže uvedené zastávky:
Bukovice
Police n.Met.,Ostašská
Police n.Met.,Hlavňov,u mostu (závislé na místě otáčení vozidel)
Police n.Met.,Hlavňov,prodejna (závislé na místě otáčení vozidel)

pro spoje od Police nad Metují bude nutné zajistit prostor pro otáčení v takových místech, abY
pro Hlavňov zůstala zachována dopravní obslužnost. Navrhujeme bud' zpev.ně!Ý olácer
hedaleko zastávky Hlavňov, u mostu nebo prostor u zastávky Hlavňov,prodejna, V případě, Že

by se otáčelo poblíž zastávky Hlavňov,u mostu, na daný plácek by se ijmenovaná zastávka
přesunula.
žadatel zajistí bezpečné otáčenívozidelv Hlavňově ve spoluprácis dopravně.CDS s.r.o
Náchod. lníormování dopravců. Zhotovitel vyvěsí informaci o neobsluhování zastávek linkou
(seznam výše)6401 09
V případě'změny, zkrácení nebo prodloužení stanoveného termínu uzavírky, dle vYdaného
rozhodnutí, je povinen zhotovitel informovat dopravce v co nejkratším termínu, nejmén_ě 5

pracovních Ónipřed danou situacítj. v případě prodloužení uzavírky 5 pracovních dní Před
původně schváleným koncem uzavírky, při zkrácení uzavírky 5 dní před nově plánovaným
termínem ukončení uzavírky,
provozovatelé linkové autobusové dopravy zajistí informovanost cestující veřejnosti.

4) žadatelzajistí bezpečný provoz chodců v uzavřené části komunikace. VýkopY musí být
ohraničeny-plotovými dílý doplněnými o dopravní zařízení č. 24. Pracovní stroje nesmějí při

provádění prací tvořit překážku silničního provozu mimo prostor staveniště a dopravní znaČení
nesmí být pracovníky svévolně přemíst'ováno či odstraňováno.

5) žadatel včas před vlastní realizací prací projedná s majiteli a uživateli jednotlivých nemovitostí' a objektů v úŠeku uzavírky omezení přístupu k těmto objektům, a způsob jejich obsluŽnosti.
Přístup k sousedním nemovitostem bude umožněn,

6) Na začátku uzavírky musí být orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukonČení uzavÍ{Y,' název a sídlo právňict<é osóby, popřípadě jméno a bydliště tyzické osoby, na jejichž žádost
byla uzavírka povolena.

7) žadatelje povinen před zahájením prací si opatřitstanoviska o podzemníchzař,izeních, Bez
tohoto Úyiáoreni n'elze stavébní práce zahájit. Za případné poškození těchto zařízení
zodpovídá žadatel.

8) šrooy způsobené uzavírkou a objížd'kou budou neprodleně odstraněny a komunikace budou' 
uveoéný do původního stavu, Náhrada případných škod vzniklých vlivem uzavírky a objížd'ky
se uskuteční na náklad žadatele o uzavírku,

9) před zahájením prací sepíše žadatel se Správou silnic Královéhradeckého kraje p.o. Hradec
Králové, piotokoi o předání staveniště, s upřesňujícími podmínkami k provedení zásahu do

silničního tělesa. Žadatel musí splnit podmínky Správy silnic Královéhradeckého kraje P.o.
Hradec Králové.

po skončení prací bude silnice uvedena do původního stavu a zásah bude protokolárnsě
předán správci komunikace - Správě silnic Královéhradeckého kraje p_o:!|: Kr_á.lové, a to
irejpozději do ukončení platnostítohoto rozhodnutí. Žadatel předloží-na ODSH MěÚ Náchod
ko§ii protokolu o předání nejdéle do 1Oti dnů ode dne předání Do doby předáníkomunikace
zobpovídá žadateizabezpeénou schůdnost, sjízdnost a údržbu dotčeného úseku komunikace.

1 0) po ukončení uzavírky budou neprodleně odstraněny dopravní značky a zařízení umístěné na

silnici v souvislosti s tímto rozhodnutím.



1 1) Dotčené obce budou informovat o uzavírce a nařízení o objížd'ce způsobem v místě obvyklým.

12) před ukončením uzavírkyvyzvežadatel MěÚ OD SH Náchod, ke kontrole plnění podmínek,
stanovených pro uvedení komunikace do provozu.

Účastník řízení, na něhož se toto rozhodnutí vztahuje ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu:
SoVlS CZ a,s,, Pardubická 852tlOA. Hradec Králové, lČ 27532208 v zastoupení |NKA - dopravní

značení Hradec Králové s.r.o. Obránců Míru 258, Předměňce nad Labem lC:27478866

za splnění podmínek tohoto rozhodnutí zodpovídá:

Martin Hajtman
SOUS Pardubická 852
50004 Hradec Králové
Telefon č.: 60217514I

odůvodnění:

Dne 29,6.2015 předložil zdejšímu odboru žadatel: SOV|S CZ a.s., Pardubická 852l10a, Hradec
Králové, lČ 27532208 v zatoupení INKA - dopravní značení Hradec Králové s.r.o., Obránců Míru
258, Předměřice nad Labem lC,.27478866, žádost o povolení úplné uzavírky a zvláštní užívání
silnice č. llli303 21 kaL území Hlavňov z důvodu výstavby opěrné zdi.
Žadatel předložil podklady, na základě kterých byla žádost posouzena, některé podklady byly
doplněny v průběhusprávního řízení, Byly doloženy tyto ng{klaly: ha11o.n999,Te_[ p]99í,
vyjádřením Policie čR Dl Náchod ze dne 25.6.2015 čj. KRPH-568-193/CJ-2015-050506,
vyjádřením Správy silnic Královéhradeckéh kraje p.o.Hr. Králové ze dne 25.6.2015 čj,
SUSKHKl6379115lPo-Zj, výpisem z obchodního rejstříku, vyjádření Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, plnou moc. MěU Náchod
předloženou žádost projednal, posoudil a rozhodl tak, jakje ve výroku uvedeno.

účastníci řízení:
SoVlS CZ a.s., Pardubická 852l10a,, Hradec Králové, v zasloupení lNKA dopravní značení Hradec
Králové s.r,o., Obránců Míru 258, Předměřice nad Labem, lC 27478866, jako žadatel ve smyslu §
27 odst. 1 písm. a) správního řádu,
Správa silnic Královéhradeckého kraje p,o.,. Kutnohorská 59, Hradec Králové, lC: 709 47 996,
vykonávajícívlastnická práva Královéhradeckého kraje, ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu,

Poučení:

l. Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 8l odst. l zák. č.
50012004 Sb., správní řád, podat odvolání v souladu s ustanovením § 83 odst, 1 správního
řádu ve lhůtě l5-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého
kraje, odboru silničního hospodářství a dopravy podáním, učiněným u odboru dopravy a
silničního hospodářství Městského úřadu Náchod. 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.
Podané odvolání proti uzavírce nemá odkladný účinek v souladu s ustanovením § 24 odst.
4 zák. ě.I3lI997 Sb., o pozemních komunikacích.

2. Proti tomuto rozhodnutí může účastníkřízení podat odvolání, a to ve lhůtě 15ti dnů ode
dne jeho oznámeni, ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a
silničního hospodářství, ktery o odvolání rozhodne, a to cestou Městského úřadu Náchod
odboru dopravy a silničního hospodářství, u něhož se odvolánípodává v souladu se
správním řádem. 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.



otisk úředního razítka Bc Miroslav Simon
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářswí

Podle zákona číslo 63412004 Sb., o správních poplatcích, byl vyměřen správní poplatek ve výši
500,- Kč a byl zaplacen dne 29.6.2015 před vydáním tohoto rozhodnutí.

Žadate| lNKA dopravní značení Hr., Králové s.r.o.,
Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o. Kutnohorská 59, Hr. Králové
Město Police nad Metují
obec Bukovice
Obec Suchý Důl

Na vědomí:
F;;iiffiŘ-- Dl Náchod
CDS s.r.o. Kladská 285, Náchod
Krajský úřad KHK, ODSH Hr. Králové
ZZS Náchod
Hzs velké poříčí


