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Oddíl I.

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

MADOS MT, s.r.o., IČ: 25297899, Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
(dále jen „žadatel“), podala dne 14.4.2020 žádost o úplnou uzavírku silnice II/325 v místě
mostu č.ev. 325-021 v termínu 18.5. – 30.9.2020 a částečnou uzavírku silnice II/325 v úseku
od  křižovatky  s místní  komunikací  ul.  K.Čapka  po  křižovatku  s místní  komunikací  ul.
B.Němcové v termínu 1.7. – 30.9.2020. 
Objízdné trasy: I. pro dopravu do 3,5 t a BUS-při úplné uzavírce mostu bude provoz veden
do ul. K. V. Raise přes parkoviště na mostní provizorium, dále přes dvůr místního gymnázia
do ul.  náměstí Obránců míru a ul. Školní zpět na silnici II/325. Opačný směr bude veden
z ul. náměstí Obránců míru po stejné trase. Provoz v režimu kyvadlovém bude řízen pomocí
mobilní semaforové soupravy.
II.  pro nákladní dopravu nad 3,5 t, směr Hostiné-Vrchlabí, Rudník-na křižovatce silnic
I/16,  II/325 v Chotěvicích rovně po silnici  I/16 přes obec Dolní  Olešnice,  Horní  Olešnice,
Dolní  Kalná,  Čistá u Horek na křižovatku silnic  I/16,  II/293 do Horka u Staré Paky,  zde
vpravo po silnici II/293 do obce Studenec na křižovatku silnic II/293, II/295, zde vpravo po
silnici II/295 do obce Dolní Branná na křižovatku silnic II/295, III/2953, zde vpravo po silnici
III/2953 do obce Kunčice nad Labem na křižovatku silnic III/2953, III/32551, zde vlevo do
Vrchlabí, nebo vpravo po silnici III/32551 přes obec Kunčice nad Labem, Klášterská Lhota do
Hostinného na křižovatku silnic III/32551, II/325.  Objízdná trasa platí i pro opačný směr
Rudník, Vrchlabí-Hostinné.

Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a územního plánování, jako příslušný silniční
správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy podle § 40 odst. 4 písm. a) zák.13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)  v souladu s ust. §
47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu  oznamuje, že uvedeným dnem bylo
zahájeno řízení o povolení  uzavírky silnice II/325 v místě mostu č.ev. 325-021 v termínu
18.5.  –  30.9.2020  a  částečné  uzavírky  silnice  II/325  v úseku  od  křižovatky  s místní
komunikací ul. K.Čapka po křižovatku s místní komunikací ul. B.Němcové v termínu 1.7. –
30.9.2020. 
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na Městském úřadě Vrchlabí, na
odboru rozvoje města a územního plánování (kancelář č.210) v úřední dny Po a St 8,00 –
17,00 h, v ostatní dny po předešlé domluvě.

Oddíl II.

USNESENÍ

Městský úřad Vrchlabí,odbor rozvoje města a územního plánování,  jako příslušný silniční
správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy podle § 40 odst. 4 písm. a) zák.13/1997 Sb., o
pozemních  komunikacích  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „zákon)  rozhodl na
základě ust. § 36 odst. 1 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
takto: 
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Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě
důkazy, uplatnit nejpozději do 4.května 2020.

Silniční  správní  úřad  žádá  dotčený  orgán  Dopravního  inspektorátu  Policie  ČR o  vydání
závazného  stanoviska  a  účastníky  řízení  o  vyjádření  souhlasu  s     uzavírkou,  případně  
s     vedením objízdné trasy.  

Odůvodnění:

Správní orgán podle § 36 odst. 1 správního řádu může usnesením prohlásit, dokdy mohou
účastníci činit své návrhy.

Poučení:

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne
jeho  oznámení  odboru  dopravy  a  silničního  hospodářství  Krajského  úřadu
Královéhradeckého  kraje,  podáním  u  zdejšího  správního  orgánu.  Podle  §  76  odst.  5
správního řádu nemá odvolání odkladný účinek.
Odvolání  se  podává  s potřebným  počtem  stejnopisů  tak,  aby  jeden  stejnopis  zůstal
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný
počet  stejnopisů,  vyhotoví  je  správní  orgán  na  náklady  účastníka.  Odvolání  jen  proti
odůvodnění usnesení je nepřípustné.

/otisk úředního razítka/

Hana Bajerová
Silniční správní úřad

Obdrží:
Účastníci řízení:

 MADOS MT, s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí - žadatel
 Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

– správce silnice II/325
 Město Hostinné, Náměstí 69, 543 71 Hostinné – obec s uzavírkou a objízdnou trasou
 Obec Kunčice – obec, na jejímž zastavěném území je vedena objízdná trasa
 Obec Klášterská Lhota – obec, na jejímž zastavěném území je vedena objízdná trasa
 Obec Dolní Branná – obec, na jejímž zastavěném území je vedena objízdná trasa
 Obec Studenec – obec, na jejímž zastavěném území je vedena objízdná trasa
 Obec Horka u Staré Paky – obec, na jejímž zastavěném území je vedena objízdná

trasa
 Obec Čistá u Horek – obec, na jejímž zastavěném území je vedena objízdná trasa
 Obec Dolní Kalná – obec, na jejímž zastavěném území je vedena objízdná trasa 
 Obec Horní Olešnice – obec, na jejímž zastavěném území je vedena objízdná trasa
 Obec Dolní Olešnice – obec, na jejímž zastavěném území je vedena objízdná trasa
 ŘSD ČR, Pouchovská 401/59, 503 41 Hradec Králové
 SŽDC, s.o. – provozovatel dráhy umístěné přes komunikace, kde je vedena objízdná

trasa
Dotčený orgán:

 Policie ČR DI Trutnov, Horská 78, 541 11 Trutnov

Přílohy : 4 x DIO
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