Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 09.05.2019
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-15390/DS/2019-2 (MT)

Dle rozdělovníku

VYŘIZUJE: Ing. Jana Matějková
ODBOR: dopravy a silničního hospodářství
ODDĚLENÍ: silničního hospodářství
TELEFON: 495 817 648
E-MAIL: jmatejkova@kr-kralovehradecky.cz
DATUM: 16.05.2019
Počet listů: 5
Počet příloh: 1 / listů: 1
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 posouzení podkladů v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění vyhovuje žádosti společnosti PORR a.s., Dubečská 3238/36,
100 00 Praha 10, odštěpný závod Čechy, IČO 43005560, ze dne 09.05.2019 a
povoluje
podle ustanovení § 24 zákona částečnou uzavírku silnice I/37 na správním území města
Jaroměř, obce Hořenice a obce Heřmanice, v úseku od křižovatky se silnicemi I/33 a
II/299 v Jaroměři Na Špici (mimo křižovatku) po cca km 22,7 v obci Heřmanice, v délce
cca 4,5 km, z důvodu provádění opravy povrchu vozovky.
Celkový termín částečné uzavírky: 20.05.2019 – 19.10.2019
Přepokládané rozdělení do etap:
20.05.2019 – 12.07.2019
úsek 1
15.07.2019 – 07.09.2019
úsek 2
09.09.2019 – 29.09.2019
úsek 3
20.05.2019 – 06.06.2019
úsek 4
30.09.2019 – 19.10.2019
úsek 5
09.09.2019 – 28.09.2019
úsek 6
10.06.2019 – 03.07.2019
úsek 7
15.07.2019 – 23.08.2019
úsek 8 - 9
17.09.2019 – 19.10.2019
dokončovací práce
Termíny jednotlivých etap jsou uvedeny pouze jako orientační, mohou být pozměněny podle
reálného průběhu stavebních prací.
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www.kr-kralovehradecky.cz

Důvod uzavírky: stavba „I/37 Jaroměř, OK Na Špici - Heřmanice, konec obce, oprava
silnice“
Organizace uzavírky:
Stavba je rozdělena na 8 úseků. Práce v úsecích 1 – 7 budou probíhat vždy v jedné polovině
vozovky. Provoz bude veden kyvadlově ve volné polovině vozovky. Kyvadlový provoz bude
řízen pracovníky stavby a světelným signalizačním zařízením v režimu uvedeném v bodě 4
podmínek tohoto rozhodnutí. Práce v úseku 8 - 9 budou probíhat po třetinách. Jedna třetina
bude uzavřena pro provádění prací, ve dvou třetinách bude probíhat obousměrný provoz v
zúžených jízdních pruzích.
Integrovaný záchranný systém: průjezd možný, kyvadlový provoz
Přeprava nadměrných nákladů: šířkové omezení 3 m, event. 3,25 m v úseku 8-9
Autobusová linková doprava:
Uzavírka se dotkne provozu na linkách veřejné autobusové dopravy dopravců:
Trutnovská autobusová doprava s.r.o.
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.
P-transport s.r.o.
CAR- TOUR spol. s.r.o.
H. F. TOUR spol. s.r.o.
DAILY BUS s.r.o.
Práce budou prováděny na poloviny nebo třetiny šířky vozovky po několika etapách, průjezd tedy bude
zachován.
Úsek 1
V Heřmanicích dojde během prací na úseku 1 k přesunu zastávky Heřmanice (směr Dvůr Králové nad
Labem) před zemědělský objekt cca 250 m blíže k Jaroměři.
Úsek 2
V Heřmanicích dojde během prací na tomto úseku k posunu zastávky Heřmanice (směr Jaroměř)
k objektu č.p. 32.
Úsek 8 a 9
po dobu uzavírky těchto úseků bude zrušena zast. Jaroměř,,Cihelny

Podmínky povolení uzavírky:
1. Dotčený úsek silnice I/37 smí být uzavřen max. na dobu uvedenou v rozhodnutí.
Zhotovitel je povinen využít všech možností ke zkrácení doby uzavírky.
2. Práce budou prováděny co nejrychleji, v prodloužených pracovních směnách, i o
víkendech a bez neodůvodněných průtahů, s cílem co nejkratšího omezení na
silnici I. třídy.
3. Uzavírka musí být označena dopravním značením v souladu se zde vydaným
stanovením přechodné úpravy provozu čj. KUKHK-14977/DS/2019-4 (VA) ze dne
15.05.2019 a stanovením přechodné úpravy provozu vydaným Městským úřadem
Jaroměř, odborem dopravy a silničního hospodářství č.j. ODSH-3059/2019 ze dne
16.05.2019. Po celou dobu uzavírky bude dopravní značení udržováno v řádném
stavu. Označení zabezpečuje žadatel o uzavírku a objížďku na svůj náklad a
odpovídá za jeho stav po celou dobu uzavírky.
4. Kyvadlový provoz v úsecích 1 – 7 bude řízen denně v době od 6:00 do 18:00 h,
řádně proškolenými pracovníky stavby vybavenými mobilními komunikačními
přípojkami; mimo tuto dobu světelným signalizačním zařízením.
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5. Při současně probíhajících pracích na dvou úsecích budou pracovní místa
koordinována tak, aby nedošlo k zahlcení dopravou mezi těmito úseky. Budou
učiněna opatření k eliminaci vzájemného ovlivnění pracovních míst vzniklou
kolonou - resp. při kyvadlovém řízení provozu pomocí proškolených pracovníků
zhotovitele budou tito pracovníci informováni o maximálním množství vozidel, které
je možné pojmout mezi těmito pracovními místy; při kyvadlovém řízení provozu
pomocí světelného signalizačního zařízení bude světelné signalizační zařízení
zohledňovat umístění světelné signalizace v druhém úseku.
6. Při kyvadlovém řízení provozu pomocí proškolených pracovníků zhotovitele, rovněž
při kyvadlovém řízení provozu pomocí světelného signalizačního zařízení bude
preferován směr od Jaroměře na Trutnov. Na stavbě budou provedena veškerá
opatření, aby k tvorbám kolon nedocházelo.
7. Při kyvadlovém řízení provozu pomocí proškolených pracovníků zhotovitele bude
zajištěno řízení provozu i na výjezdu ze silnic III/29919, III/29918, III/29915 a místní
komunikace Na Žižkově. V případě vzniku dopravních komplikací při výjezdu ze
silnice II/285 ul. Velichovská, Národní bude zajištěno řízení provozu na této
křižovatce opět pomocí náležitě poučených osob, vybavených výstražným
oblečením dle výše uvedených TP 66.
8. Šířka průjezdného jízdního pruhu při kyvadlovém provozu bude min. 3,0 m.
9. V úseku silnice I/37 v ulici na Cihelnách bude stavba prováděna po třetinách tak,
aby byl zajištěn po celou dobu uzavírky pro každý směr jeden jízdní pruh o šířce
min. 3,25 m.
10. Pokud to bude možné z hlediska technologie prací a bezpečnosti provozu, je
zhotovitel povinen obnovit na silnici I/37 obousměrný provoz. Částečná uzavírka
silnice bude pouze na nezbytně nutnou dobu.
11. Žádný materiál nesmí být skladován na komunikaci mimo staveniště.
12. Pracovní stroje nesmějí při provádění prací tvořit překážku silničního provozu ani
zakrývat značení.
13. Případné škody způsobené uzavírkou a objížďkou budou neprodleně odstraněny a
uvedeny do původního stavu. Náhrada případných škod vzniklých vlivem uzavírky a
objížďky se uskuteční na náklad žadatele o uzavírku.
14. Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a
ukončení uzavírky, název a sídlo právnické osoby, na jejíž žádost byla uzavírka
povolena.
15. Žadatel zajistí označení přesunutých zastávek příslušným dopravním značením
IJ4b a IJ4c o výšce min. 2,20 m.
16. Žadatel informuje min. 5 pracovních dní dopředu správce zastávky
Jaroměř,,Cihelny (ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY, info.vychodnicechy@arriva.cz), že
v termínu prací na úseku 8 a 9 bude zastávka zrušena.
17. Po ukončení uzavírky budou neprodleně odstraněny dopravní značky a zařízení
umístěné na silnici v souvislosti s tímto rozhodnutím.
18. Zhotovitelem stavby bude společnost PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha
10, odštěpný závod Čechy, IČO 43005560.
19. Za organizování a zabezpečení akce a dodržení stanovených podmínek zodpovídá
za zhotovitele p. Lubomír Berko, DiS., tel. 604 296 641, stavbyvedoucí.
20. Toto rozhodnutí bude po dobu uzavírky k dispozici na staveništi ke kontrole
osobám pověřeným výkonem státního dozoru na silnicích.
Účastník řízení, na něhož se toto rozhodnutí vztahuje ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu:
PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, odštěpný závod Čechy, IČO 43005560
Odůvodnění:
Dne 16.04.2019 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního
hospodářství (dále jen KÚ KHK) žádost společnosti PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00
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Praha 10, odštěpný závod Čechy, IČO 43005560, o částečnou uzavírku silnice I/37 na
správním území města Jaroměř, obce Hořenice a obce Heřmanice, v úseku od křižovatky se
silnicemi I/33 a II/299 v Jaroměři Na Špici (mimo křižovatku) po cca km 22,7 v obci
Heřmanice, v délce cca 4,5 km, z důvodu provádění opravy povrchu vozovky v celkovém
termínu 13.05.2019 – 11.09.2019. V průběhu správního řízení však vyšlo najevo, že je nutné
upravit rozvržení jednotlivých úseků uzavírky a postup prací, proto žadatel vzal svou žádost
dne 02.05.2019 zpět. Dne 09.05.2019 podal žádost novou s termínem částečné uzavírky
20.05.2019 – 19.10.2019 s úpravou rozvržení úseků stavby a s novými podklady pro
uzavírku.
Důvodem uzavírky je provádění opravy povrchu vozovky, frézování, sanace, pokládka
nových živičných vrstev, dosypání krajnic, oprava svodidel, provedení vodorovného
dopravního značení ap. Stavba bude prováděna po polovinách nebo třetinách šířky vozovky.
Stavba je rozdělena na 8 úseků. Termíny etap jsou pouze orientační, mohou být upraveny
dle průběhu stavby tak, aby byl průběh stavby plynule navazující a bez zbytečných odkladů.
Silniční správní úřad měl pro své rozhodování k dispozici tato stanoviska a podklady: žádost
o uzavírku včetně návrhu žadatele na organizaci uzavírky, vyjádření ŘSD ČR, Správy
Hradec Králové ze dne 13.05.2019, vyjádření Policie ČR KŘP KHK dopravního inspektorátu
Náchod ze dne 13.05.2019, vyjádření města Jaroměř, obce Hořenice a obce Heřmanice,
harmonogram prací, situaci s vyznačením úseků uzavírky a dopravních opatření a další
podklady, např. vydaná stanovení přechodné úpravy provozu, mapové podklady. Předložená
vyjádření byla souhlasná, nebyl vyjádřen žádný nesouhlas s uzavírkou.
Silniční správní úřad posoudil žádost a předložené podklady a neshledal důvody, které by
bránily povolení uzavírky silnice I/37 dle podané žádosti. Po posouzení žádosti byla povolena
částečná uzavírka silnice I/37 tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.
Silniční správní úřad stanovil za účastníky řízení v souladu se správním řádem a s § 24 odst.
2 zákona o PK tyto subjekty:




PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, odštěpný závod Čechy, IČO
43005560 – žadatel o uzavírku, zhotovitel stavby
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa HK, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové –
majetkový správce silnic I. třídy
Město Jaroměř, obec Hořenice, obec Heřmanice - obce, na jejichž zastavěném zemí
se povoluje uzavírka a objížďka
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
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Přílohy:
1 x situace s vyznačením úseků uzavírky
1 x situace dopravních opatření

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
- PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, odštěpný závod Čechy
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa HK, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
- Město Jaroměř
- Obec Hořenice
- Obec Heřmanice
Na vědomí:
Policie ČR KŘP KHK ÚO Náchod, dopravní inspektorát
Hasičský záchranný sbor Král. kraje, úz. odbor NA
MěÚ Jaroměř, odbor dopravy, odd. SH – silniční správní úřad
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
Zdravotnická záchranná služba KHK, oblast NA
Hasičský záchranný sbor NA
Agentura logistiky - Regionální středisko vojenské dopravy HK
ČD GŘ ROC
JSDI - informační systém
KÚ KHK oddělení dopravní obslužnosti - ZDE
Trutnovská autobusová doprava s.r.o.
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.
P-transport s.r.o.
CAR- TOUR spol. s.r.o.
H. F. TOUR spol. s.r.o.
DAILY BUS s.r.o.
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