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ROZHODNUTÍ č. 52/2017 - oprava
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně
příslušný silniční správní úřad dle § 40 odst.4 písm.a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PK) a jako místně příslušný
silniční správní úřad podle ustanovení §11 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění
pozdějších předpisů

rozhodl o změně rozhodnutí
o změně dopravní obslužnosti v obci Uhřínovice, uvedené ve výlukových řádech pro uzavírku
silnice II/320 Voděrady - Uhřínovice.
Změna bude provedena k 1.5.2017, s platností do 30. 7. 2017.
Původní znění:
Autobusová doprava: Linka Audis Bus a ČSAD
- nebude obsluhována zastávka Voděrady,Uhřínovice a zastávka Voděrady (označeno
dopravcem
Nové znění:
Autobusová doprava: úprava se týká linky 660265, 660228 dopravců Audis Bus a ČSAD,
linka 660237 dopravce Osnado (Arriva), ve směru od Houdkovic bude projíždět po místní
komunikaci Na Háji ve Voděradech a obsluhovat zastávku Voděrady náves.
Zastávka Voděrady nebude obsluhována, zůstává obsluha zastávky Voděrady,náves.
Obsluha obce Uhřínovice bude zajištěna zajížděním do obce a zpět po trase jízdního řádu
mimo spoje, kde by zdržením došlo k rozvázání přípojných vazeb. Zajíždět nebudou spoje:
5:51 660228/41 směr Rychnov n.Kn.
5:59 660228/42 směr Opočno
7:06 + 7:19 660237/3 směr Rychnov n.Kn.
16:01 660265/47 směr Rychnov n.Kn.
17:08 660228/25 směr Rychnov n.Kn.
18:11 660228/28 směr Voděrady
21:05 660237/13 směr Rychnov n.Kn.
22:46 660237/16 směr Voděrady

Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky silnice II/320 Voděrady - Uhřínovice dle § 24 odst. 1
zákona o PK bylo vydané 12.4.2014 zdejším silničním správním úřadem pod číslem
jednacím OVŽP/9249/17-1982/17/No.
Podmínky povolení:
1) Platí všechny podmínky v rozhodnutí č. OVŽP/ 9249 /17- 1682 /17/No z 12.4.2017
2) Platí umístění dopravního značení na silnicích i místních komunikacích stanovených
silničními správními úřady č. OVŽP/9256/17-1682/17/No a PDMUD 10137/2017
3) dopravce upozorní řidiče na lince 660237 o potřebě zvýšené pozornosti a bezpečnosti a
dodržování snížené rychlosti na místní komunikaci Na Háji ve Voděradech, neboť do této
ulice byl převeden všechen pohyb chodců a dětí základní a mateřské školy.
Účastníci řízení dle §27 odst.1,2 správního řádu:
1) Strabag a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, IČ 60838744, podané Strabag a.s.,
odštěpný závod Ostrava, oblast Západ, Kladská 1082, Hradec Králové
2) Správa silnic KHK, p.o., Kutnohorská 59, Hradec Králové, IČO 70947996
3) Obec Voděrady, IČO 00275506

Odůvodnění
Na základě připomínek občanů a jednání dne 27.4.2017 byla provedena úprava dopravní
obslužnosti v obci Uhřínovice v rámci povolení úplné uzavírky silnice II/320 v úseku
Voděrady - Uhřínovice, povolené dne 12.4.2017 zhotoviteli stavby Strabag a.s., Praha 5, Na
Bělidle 198/21, podané Strabag a.s., odštěpný závod Ostrava, oblast Západ, Kladská 1082,
Hradec Králové .
V rozhodnutí č. OVŽP/9249/17-1682/17/No z 12.4.2017 bylo rozhodnuto o průjezdu
autobusové dopravy takto: Výlukové jízdní řády se týkají linek Audis Bus Rychnov nad
Kněžnou a ČSAD Ústí nad Orlicí tím, že nebude obsluhována zastávka Voděrady-Uhřínovice
a zastávka Voděrady. Na základě připomínek občanů bylo svoláno jednání dne 27.4.2017 a
byla dohodnuta úprava dopravní obslužnosti od 1.5.2017 tak, že zastávka
Voděrady,Uhřínovice bude obsluhována mimo spoje uvedené ve výroku rozhodnutí z důvodu
návaznosti dalších spojů, které by se časově nestíhaly. Autobus se bude otáčet a dále pojede
po své trase.
Průjezdnost autobusové dopravy byla projednána s dopravcem a KÚ KHK – ODSH
Hradec Králové dle vyjádření ze dne 3.4.2017, změna byla projednána na mimořádném
jednání dne 27.4.2017 do protokolu. Změna byla doložena změnou výlukových jízdních řádů.
Silniční správní úřad se zabýval okruhem účastníků řízení dle §27 odst.1,2 správního
řádu a účastníky změny rozhodnutí 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, dotčená obec Obec Voděrady, IČO 00275506

poučení o odvolání
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 Voděrady

Na vědomí:
KŘ Policie KHK, OŘ-DI Rychnov nad Kněžnou
AUDIS Bus a.s., Soukenická ul.242, Rychnov n.Kn.
ČSAD Ústí nad Orlicí a.s., Třebovská 330, Ústí n.O.
Arriva VČ a.s., Na Ostrově 177, Chrudim (Osnado)
KÚ KHK, ODSH odd.dopravní obslužnosti, Hradec Králové
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