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                                                                              Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:     Dle rozdělovníku 
ZE DNE: 29.05.2020             
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-17344/DS/2020-3 (MT)                  

VYŘIZUJE: Ing. Jana Matějková
ODBOR: dopravy a silničního hospodářství  
ODDĚLENÍ: silničního hospodářství
TELEFON: 495 817 648 
E-MAIL: jmatejkova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 01.07.2020

Počet listů: 5 
Počet příloh: 1  / listů 4
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 280.8. S/5

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 v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
v platném znění vyhovuje žádosti společnosti COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 
Praha 9, Vysočany, IČO 26177005, zastoupené na základě plné moci společností INKA 
dopravní značení Hradec Králové s.r.o., Obránců Míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem, 
IČO 27478866, ze dne 29.05.2020 a

povoluje

podle ustanovení § 24 zákona o PK úplnou uzavírku silnice I/14 ve Vrchlabí, ulice 
Komenského, v úseku od křižovatky s ul. Valteřická a Pražská ke křižovatce s ul. Nerudova, 
v délce cca 500 m (viz situace), z důvodu provedení opravy silnice I/14 v uvedeném úseku.

Celkový termín uzavírky: 02.07.2020 – 26.07.2020  

Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t a pro linkovou autobusovou dopravu - 
obousměrně:
Po místních komunikacích ul. Pražská, Slovanská, Antonína Dvořáka a Českých bratří.

Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t - obousměrně:
Vrchlabí sil. I/14 ul. Komenského – III/ 32551 – Kunčice nad Labem – III/2953 – Dolní Branná 
– II/295 - Vrchlabí 

Objízdné trasy jsou graficky vyznačeny v přiložených situacích.

Integrovaný záchranný systém: vjezd do úplně uzavřeného úseku nebude možný



                                                                       

2

Autobusová linková doprava: 
Uzavírka se dotkne provozu na linkách:
169225,169227, 690404, 690405,690790, 690711,690949 (KAD, spol. s.r.o. Vrchlabí)
530953, 540955,670940, 670941,670949, 670963 (Busline LK)
690550, 690900 (ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY)
690339 (Trutnovská autobusová doprava)

Objízdná trasa pro linkovou dopravu je vedena ulicemi Pražská, Slovanská, Českých bratří.

Po dobu uzavírky nebudou obsluhovány zastávky:
Vrchlabí, nemocnice (netýká se linky 670963)
Vrchlabí, u pivovaru

Podmínky povolení: 

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. Uzavírka i objížďky musí být označeny dopravním značením v souladu se 
Stanovením přechodné úpravy provozu vydaným zdejším odborem dopravy a 
silničního hospodářství pod č.j. KUKHK-19422/DS/2020-2 (Va) ze dne 
23.06.2020 a Stanovením přechodné úpravy provozu vydaným Městským 
úřadem Vrchlabí č.j. ORM/7664/2020-2 ze dne 01.07.2020. Po celou dobu 
uzavírky bude dopravní značení kontrolováno a udržováno v řádném stavu, 
úplné a neporušené. Označení zabezpečuje zhotovitel na svůj náklad a 
odpovídá za jeho stav po celou dobu uzavírky.

3. Práce, které jsou příčinou uzavírky, budou probíhat co nejrychleji a bez 
neodůvodněných průtahů, s cílem co nejvíce zkrátit omezení dopravy na silnici I. 
třídy.

4. Během provádění prací nesmí dojít ze strany zhotovitele k ohrožení bezpečnosti 
provozu na pozemních komunikacích.

5. Na pozemcích ve správě Správy silnic Královéhradeckého kraje nebude 
umisťován stavební ani jiný materiál (zemina), pokud to nebude ošetřeno 
nájemní smlouvou.

6. Zhotovitel umístí na neobsluhované zastávky informaci o omezení jejich obsluhy.
7. Dojde-li během stavby ke znečištění silnic na objízdných trasách, zajistí 

zhotovitel jeho bezodkladné odstranění a uvedení do řádného stavu.  
8. Před zahájením a po ukončení provozu na objízdných trasách zajistí zhotovitel 

pořízení fotodokumentace stavu železničních přejezdů P4517 v k.ú. Kunčice nad 
Labem a P4513 v k.ú. Dolní Branná a předloží ji neprodleně Správě železnic 
s.o., OŘ Hradec Králové. Po ukončení uzavírky bude vyhodnoceno případné 
poškození železničních přejezdů vlivem provozu na objízdné trase. 

9. Případné škody způsobené uzavírkou a objížďkami budou neprodleně 
odstraněny a uvedeny do původního stavu. Náhrada případných škod vzniklých 
vlivem uzavírky a objížďky se uskuteční na náklad zhotovitele. 

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 COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 
Praha 9, Vysočany, IČO 26177005.  

12. Za organizování a zabezpečení akce a dodržení stanovených podmínek 
zodpovídá zhotovitel. Kontaktní osoba za zhotovitele: pan Ing. Radek Havlíček, 
stavbyvedoucí firmy COLAS CZ, a.s., tel. 602 189 863. 

13. Toto rozhodnutí bude po dobu uzavírky k dispozici na staveništi ke kontrole 
osobám pověřeným výkonem státního dozoru na silnicích.
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Účastník řízení, na něhož se toto rozhodnutí vztahuje ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu:
COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, Vysočany, IČO 26177005

Odůvodnění:

Dne 29.05.2020 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního 
hospodářství žádost společnosti COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, 
Vysočany, IČO 26177005, zastoupené na základě plné moci společností INKA dopravní 
značení Hradec Králové s.r.o., Obránců Míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem, IČO 
27478866, o úplnou uzavírku silnice I/14 ve Vrchlabí, ulice Komenského, v úseku od 
křižovatky s ulicemi Valteřická a Pražská ke křižovatce s ulicí Nerudova, v délce cca 500 m, 
jak je znázorněné v přiložených  situacích, z důvodu provedení opravy silnice I/14 v 
uvedeném úseku. Celkový termín uzavírky byl požadován od 01.07.2020 do 31.08.2020. 
Žádost nebyla podána v souladu s § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, neobsahovala všechny podklady v tomto předpise 
uvedené. Doklady byly postupně získávány a dokládány až v průběhu správního řízení. 
V průběhu správního řízení také žadatel upravil požadovaný termín uzavírky na nový termín 
01.07.2020 – 26.07.2020. Vzhledem k projednávání uzavírky, kdy byl poslední doklad 
doložen až dne 01.07.2020 byl ještě odsunut termín zahájení uzavírky na den 02.07.2020. 

Silniční správní úřad měl pro posouzení žádosti k dispozici tato vyjádření a podklady: souhlas 
ŘSD ČR, Správy Hradec Králové (bez data), vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje 
p.o. ze dne 29.06.2020, vyjádření Správy železnic ze dne 01.06.2020, vyjádření Policie ČR, 
KŘP KHK, ÚO Trutnov, dopravního inspektorátu ze dne 19.06.2020, vyjádření města 
Vrchlabí (bez data), vyjádření obce Kunčice nad Labem ze dne 29.05.2020, obce Dolní 
Branná ze dne 29.05.2020, situace s vyznačením úseku uzavírky a objízdných tras, 
harmonogram prací, plnou moc, pověření pracovníka, stanovení přechodné úpravy provozu 
na silnicích I. třídy vydané zdejším odborem dopravy a silničního hospodářství dne 
23.06.2020 a stanovení přechodné úpravy provozu vydané Městským úřadem Vrchlabí dne 
01.07.2020.
 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako 
příslušný silniční správní úřad posoudil veškeré podklady, které měl k dispozici pro své 
rozhodnutí, a zhodnotil celkovou situaci. Předmětná uzavírka měla původně navazovat hned 
následující den na povolenou úplnou uzavírku silnice I/14 ve Vrchlabí ve stejném úseku pro 
jinou společnost – jiného zhotovitele, který zde prováděl opravu vodovodu v termínu 
02.04.2020 – 30.06.2020. Doložená vyjádření byla souhlasná, nebyl vysloven žádný 
nesouhlas s uzavírkou. Podmínky vyjádření byly buď dořešeny, nebo byly převzaty do 
podmínek tohoto rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo uzavírku projednat 
v dostatečném předstihu před termínem jejího plánovaného zahájení, byl ještě po dohodě se 
žadatelem odsunut termín zahájení uzavírky na den 02.07.2020. Silniční správní úřad po 
posouzení všech podkladů došel k závěru, že je tedy možné úplnou uzavírku silnice I/14 ve 
Vrchlabí povolit dle podané žádosti s následnými úpravami termínů. 

Silniční správní úřad se zabýval také otázkou stanovení okruhu účastníků řízení. Při jeho 
stanovení vycházel ze zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění (správní řád), a ze zákona o 
PK jako speciálního zákona. Silniční správní úřad stanovil za účastníky řízení v souladu 
s těmito předpisy tyto subjekty:

 Společnost COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, Vysočany, IČO 
26177005, zastoupena na základě plné moci společností INKA dopravní značení 
Hradec Králové s.r.o., Obránců Míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem, IČO 
27478866 – žadatel o uzavírku a zhotovitel stavby

 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 
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Hradec Králové – majetkový správce silnic I. třídy, tj. silnice, která se uzavírá a po 
které vede část objízdné trasy - § 24 odst. 2a) zákona o PK  

 Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové -
majetkový správce silnic II. a III. třídy, tj. silnic, po kterých je vedena objízdná trasa   - 
§ 24 odst. 2a) zákona o PK

 Správa železnic, s.o., oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 
Hradec Králové – provozovatel dráhy § 24 odst. 2c) zákona o PK

 Město Vrchlabí – město, na jehož zastavěném území je uzavírka a objížďka a vlastník 
místních komunikací, po kterých je vedena objízdná trasa § 24 odst. 2 a,b) zákona o 
PK  

 Obce Dolní Branná a Kunčice nad Labem – obce, na jejichž zastavěném území je 
vedena objízdná trasa § 24 odst. 2b) 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 ČR, 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. 13/97 Sb., o 
pozemních komunikacích, v platném znění).

Z p. Ing. Jana Matějková
Referent oddělení silničního hospodářství

Přílohy:  4 x situace s vyznačením úseku uzavírky a objízdných tras
           

Rozdělovník:
Účastníci řízení:

 COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, Vysočany, zastoupen společností 
INKA dopravní značení Hradec Králové s.r.o., Obránců Míru 258, 503 02 Předměřice 
n. L.

 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 
Hradec Králové

 Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
 Správa železnic, s.o., oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 

Hradec Králové
 Město Vrchlabí, Zámek čp. 1, 543 11 Vrchlabí   
 Obec Dolní Branná, 543 62  
 Obec Kunčice nad Labem, 543 61
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Na vědomí:
Policie ČR KŘP KHK ÚO Trutnov DI 
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor TU
Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a ÚP, silniční správní úřad
E-mail:
Ministerstvo dopravy ČR, Nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1
Ministerstvo dopravy ČR, prac. ŘSD Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
Ministerstvo dopravy ČR, prac. ŘSD Správa Chomutov, prac. Ústí n. L., AZ PALÁC ZDAR 
a.s., ul. Dlouhá 1/12, 400 01 Ústí nad Labem
ZZS KHK – TU 
HZS KHK – TU
KÚ KHK, odd. dopravní obslužnosti
KAD, spol. s.r.o. Vrchlabí
Busline LK
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY
Trutnovská autobusová doprava
ČD GŘ ROC
Agentura logistiky - Regionální středisko vojenské dopravy HK 
JSDI -  informační systém
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