
 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 

Odbor výstavby a životního prostředí 
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

tel.: 494 509 111,  e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz 

OVŽP/ 19305 /17- 3294 /17/No                             V Rychnově nad Kn. dne 19. července 2017 

Vyhotovila: Nováková Lidmila 

Oddělení silničního úřadu a úřad územního plánování 

Tel. 494509654, 773759157 

Mail: lidmila.novakova@rychnov-city.cz 

 

 

ROZHODNUTÍ  č.  117/2017 

 
      Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně 

příslušný silniční správní úřad ve věcech komunikací dle § 40 odst.4 písm.a) zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a 

jako místně příslušný silniční správní úřad podle ustanovení §11 zákona č. 500/2004 Sb.,  

Správní řád, ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti doručené dne 27.6.2017, podané  

zhotovitelem prací Strabag a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, IČ 60838744, 

podané závodem Strabag a.s., odštěpný závod Ostrava, oblast Západ, Kladská 1082, Hradec 

Králové , jež byla předmětem rozhodování, vydává 
 

p o v o l e n í 
   podle § 24 odst.1 zákona k  úplné uzavírce- silnice II/320 Uhřínovice - Lično v délce cca 

1,500 m,  z důvodu rekonstrukce silnice, zařízení silnice a jejich součástí v celé šíři, s 

nařízením objízdných tras pro veškerou dopravu. 

 

Uzavírka:       Uhřínovice – od označníku obce, napojení na rekonstruovanou silnici 

                        Lično – po náves, mimo napojení na silnici na Hoděčín  III/3209 

 

Délka uzavírky: cca 1,500 km 

Délka objízdných tras: cca 4,6 km  přes Černíkovice 

 

 

Termíny oprav za úplné uzavírky:   31.7. 2017 od 5:00 hod. do 31.10. 2017 do 20:00 hod. 

                                                               

 

Autobusová doprava: licence linek 660228, 660237, 660238 dopravce Audis Bus s.r.o. a 

660265 dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí. 

-  Nebude obsluhována zastávka Voděrady, Uhřínovice, odb. Ježkovice. 

- Zastávka Voděrady, Uhřínovice bude přemístěna ke křižovatce silnic II/320 a III/320 5. 

Přenosný zastávkový označník zajistí zhotovitel, jízdní řády na něj správce zastávky 

Voděrady,Uhřínovice. Zastávku Voděrady, Uhřínovice,odb.Ježkovice a původní zastávku 

Voděrady,Uhřínovice zhotovitel stavby po dohodě s vlastníkem označníku zneplatní – 

překryje. 
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Objízdná trasa je vedena ze zastávky Voděrady po II/320 na přemístěnou zastávku Voděrady, 

Uhřínovice, odtud po III/3205 do Černíkovic – zde staví na zastávce Černíkovice,U Pomníku 

– pokračuje po III/320 10 do Lična, kde se napojí na svoji pravidelnou trasu. 

Spoje jedoucí od Ježkovic směr Lično se v Ježkovicích otočí u Kaple Panny Marie Lurdské a 

jede nejkratší možnou trasou na Novou Ves (znovu nestaví) – Voděrady, křiž. (znovu staví) a 

bez zastávky po II/320 k Uhřínovicím, odkud je objízdná trasa shodná s trasou uvedenou 

výše. 

 

Linka 660237 po dobu uzavírky spojem č. 3 do Voděrad nezajíždí. Náhradou po dobu 

uzavírky bude pro cestující z Lična do Voděrad spoj 660228/6, pro cestující z Voděrad do 

Černíkovic (pouze zastávka u pomníku), Lična a Rychnova na Kněžnou spoj 660265/5. 

Budou vydány výlukové jízdní řády. 

Po dobu uzavírky není možné zajistit všechny přestupní body, Vybrané spoje jsou z Opočna 

prodlouženy do Dobrušky z důvodu rozvázání přípojné vazby. 

 

 

Průjezd IZS: 

Dispečink IZS zajistí průjezd IZS po dohodě se stavbyvedoucím. Jinak platí objízdná trasa 

přes Černíkovice. 

 

Za dodržení podmínek rozhodnutí k uzavírce pozemní komunikace odpovídá za žadatele: 

stavbyvedoucí Ing. Zbyněk Pernica, tel. 721468843 

 

 

Podmínky povolení: 

1)      Uzavírka a objízdné trasy budou značeny dle situace stanovení přechodné úpravy 

dopravního značení – opatření obecné povahy OVŽP/19303/17-3294/17/No z 17.7. 2017  

2)   Na začátku uzavírky musí být umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a 

ukončení uzavírky, název a sídlo právnické osoby na jejíž žádost byla uzavírka povolena 

3)    K jednotlivým nemovitostem musí být ze zákona zajištěn přístup. 

4)     Případné změny termínu uzavírky v rozhodnutí musí stavbyvedoucí nahlásit dostatečně 

předem MěÚ Rychnov n.Kn. a oddělení dopravní obslužnosti KÚ KHK k provedení změny 

rozhodnutí o uzavírce a zajištění dopravní obslužnosti, minimálně 5 pracovních dnů. 

(prodloužení ale i zkrácení) 

5)    Stavbou nesmí být znečišťovány okolní komunikace, případné znečištění musí být ihned 

odstraněno. 

6) Zhotovitel dodrží stanovené podmínky Vyjádření k uzavírce z pohledu veřejné linkové 

autobusové dopravy č.j. 351/ODO/2017 z 7.7.2017 

7)      veškeré práce včetně bezpečnostních opatření provede zhotovitel stavby na svůj náklad 

a nebezpečí 

8)    silniční správní úřad může dodatečně stanovit další podmínky rozhodnutí dle konkrétní 

situace 

 

 

Účastníci řízení dle §27 odst.1,2 správního řádu: 

1) Strabag a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, IČ 60838744 

2) Správa silnic KHK, p.o., Kutnohorská 59, Hradec Králové, IČO 70947996 
3)  Obec Černíkovice, IČ00274801 

4)  Obec Lično, IČ 00275069 

5)  Obec Voděrady, IČ 00275506 

 



 

 

O d ů v o d n ě n í 
      Na základě žádosti zhotovitele prací, firmy Strabag a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 

15000, IČ 60838744, odštěpný závod Ostrava, oblast Západ, Kladská 1082, Hradec Králové o 

povolení úplné uzavírky silnice II/320 v úseku Uhřínovice - Lično, podané dne 27.6.2017, 

silniční správní úřad povolil úplnou uzavírku této silnice,  v délce 1,500 km, v termínu 31.7. – 

31.10. 2017, v rámci rekonstrukce silnice od napojení na rekonstruovanou silnici od 

označníku Uhřínovice po začátek obce Lično tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí 

a za splnění výše uvedených podmínek. Nařízením uzavírky a objížďky nemá nikdo nárok na 

náhradu případných ztrát.  V souvislosti s uzavírkou bylo povoleno i užití okolních silnic jako 

objízdných tras pro veškerou dopravu. 

Dne 10. 7. 2017 oznámil silniční správní úřad zahájení řízení o povolení úplné uzavírky 

silnice II/320 s tím, že účastníci řízení se mohou seznámit s podkladům pro vydání rozhodnutí 

od doručení zahájení řízení do 5-ti dnů od doručení oznámení.  

 

         Úplná uzavírka a objízdné trasy budou značeny přechodným dopravním značením dle 

stanovení přechodné úpravy provozu – opatřením obecné povahy, zveřejněné na úřední desce 

Města Rychnov n.Kn. dne 17.7. 2017 s účinností 5-tým dnem od vyvěšení, vyvěšené také na 

úředních deskách všech dotčených obcí.  Grafická příloha Přechodné úprava provozu na 

pozemních komunikacích je součástí rozhodnutí o uzavírce. 

          Průjezdnost autobusové dopravy byla projednána s dopravcem a KÚ KHK – ODSH 

Hradec Králové dle vyjádření ze dne 7.7.2017 a podmínky pro zhotovitele přeneseny do 

výroku rozhodnutí. 

     

 

          Silniční správní úřad se zabýval okruhem účastníků řízení dle §27 odst.1,2 správního 

řádu a účastníky jsou: žadatel, zhotovitel Strabag a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 

15000, IČ 60838744, a vlastník uzavřené silnice a vlastník komunikací použitých jako 

objízdné trasy Správa silnic KHK, p.o., Kutnohorská 59, Hradec Králové IČO 70947996, 
Obec Lično, IČO 00275069,  Obec Voděrady, IČO 00275506, Obec Černíkovice, IČO 00274801 

 

     

     Žádost byla doložena souhlasem s uzavírkou vlastníka silnic Správou silnic KHK p.o. 

Hradec Králové, souhlas s uzavírkou a objízdnými trasami obce Voděrady, Lično, 

Černíkovice,  Souhlas s uzavírkou a přechodným DZ KŘ Policie KHK, DI Rychnov n.Kn, 

č.j.- KRPH-60476/ČJ-2017-050706,  harmonogramem prací, vyjádření oddělení dopravní 

obslužnosti KÚ KHK Hradec Králové č. 351/ODO/2017. 

 

Silniční správní úřad po projednání uzavírky a zvážení všech doložených dokladů uzavírku 

silnice II/320 povolil. 

 

 

 
 

p o u č e n í   o   o d v o l á n í 
     Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst.1 správního řádu 

odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor 

s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 

dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, 

podáním učiněným u Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního 

prostředí. Lhůta při případné odvolání se počítá ode dne doručení tohoto rozhodnutí, přičemž 



 

 

se den doručení do běhu lhůty nezapočítává. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je 

nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis 

zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník 

řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka řízení. 

Případné odvolání má odkladný účinek. 

 

     Případné odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek ve smyslu § 85 odst. 2 

správního řádu. Případné odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek ve smyslu 

§ 24 odst. 4 zákona.   

 

 

 

                                                                                        Lidmila Nováková 

                                                                             Samostatná odborná referentka   

                                                                       Odboru výstavby a životního prostředí 

                                                                              MěÚ Rychnov nad Kněžnou 

 

 

 

 

     Tento úkon nepodléhá vyměření správního poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb., o 

správních poplatcích. 

 

 

Rozdělovník: 

1) Strabag a.s., OZ Ostrava, oblast Západ, Kladská 1082, Hradec Králové 

2) Správa silnic KHK, p.o., Kutnohorská 59, Hradec Králové 
3)  Obec Lično,  

4)  Obec Voděrady,  

5) Obec Černíkovice,  

 

 

Na vědomí: 

KŘ Policie KHK, OŘ-DI Rychnov nad Kněžnou 

HZS KHK, Na Spravedlnosti 2010, Rychnov n.Kn. 

HZS Voděrady 

ZZS KHK, Jiráskova 509, Rychnov n.Kn. 

AUDIS Bus a.s., Soukenická ul. Rychnov n.Kn. 

ČSAD Ústí nad Orlicí 

KÚ KHK, ODSH odd.dopravní obslužnosti, Hradec Králové 

OÚ Lično, Voděrady, Černíkovice 

Centrální evidence uzavírek 
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