Městský úřad Jaroměř
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
_________________________________________________________________________________________________________________

PDMUJA 20818/2017 ze dne 13.7.2017
Číslo jednací: PDMUJA 23299/2017
Spis. zn.: ODSH-3607/2017-Re-2
Dne: 11.8.2017
Vyřizuje/telefon: Jana Hájková/491 847 140
E-mail: hajkova@jaromer-josefov.cz
Datová schránka: sbwbzd5
Oprávněná úřední osoba : Jana Hájková
Váš dopis značky / ze dne:

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční
správní úřad (dále jen “silniční správní úřad“) podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o pozemních komunikacích“), v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
v platném znění v y h o v u j e žádosti společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s.,
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice, IČ: 27502988, (dále jen „žadatel“),
doručené dne 13. 7. 2017 pod sp. zn. ODSH-3607/2017-Re, na základě dodatečně doloženého
stanoviska Dopravního inspektorátu Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje
Náchod, vydaného pod čj. KRPH-71491/ČJ-2017-050506 ze dne 2.8.2017 a vyjádření
k dopravnímu opatření při uzavírce III/299 19 Beluň Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje, odboru dopravy, odd. dopravní obslužnosti p o v o l u j e žadateli
podle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 Vyhlášky č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
úplnou uzavírku části silnice III/299 19 v průjezdním úseku obce Běluň v délce 850 m (viz
situace) z důvodu provedení obnovy živičného krytu v rámci stavby „Souvislá obnova
živičného krytu na silnici č. III/299 19 v průjezdním úseku obce“
Katastrální území: Heřmanice nad Labem
Délka uzavírky: cca 850 m
Termín uzavírky: od 14.8.2017 od 8.30 hod. do 25.8.2017 do 15.00 hod.
Objízdná trasa: silnice III/307 1- III/307 5 – I/33 – III/299 18 – I/37
Integrovanému záchrannému systému a autobusové linkové dopravě bude průjezd umožněn,
ve dnech 15.8.2017 od 7.00 hod – 17.8.2017 do 19.00 hod. nebudou obsluhovány
zastávky linkou 640044:
Jaroměř, Růžová
Jaroměř,,mlýn
Hořenice
Heřmanice,,Obecní úřad
Heřmanice, BONO
Heřmanice, Běluň
Objízdná trasa pro autobusy 15.8.-17.8.2017:
autobusové nádraží Jaroměř přes Čáslavky a Dolany k váze, odtud do Krabčič, kde se autobus
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otočí a pokračuje ve své pravidelné trase.
Spoje jedoucí 15.8.2017 před 7.00 hod. obsluhují zastávky v souladu se schváleným jízdním
řádem. Objízdná trasa platí pro oba směry.
Úplná uzavírka se povoluje za předpokladu splnění těchto podmínek:
1. Žadatel zajistí dopravní značení zvláštního užívání podle „Stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích“, vydaného Městským úřadem Jaroměř,
odborem dopravy a silničního hospodářství, pod sp. zn. ODSH - 3606/2017-Re, ze dne
4. 8. 2017. Po celou dobu uzavírky odpovídá za jeho řádný technický stav.
2. Dotčený úsek silnice III/299 19 v obci Běluň smí být uzavřen max. na dobu uvedenou
v rozhodnutí.
3. Uzavírka se dotkne spojů linky 640044 dopravce Arriva Východní Čechy a.s..
Ve dnech 15.8.2017 – 17.8.2017 nebudou obsluhovány výše uvedené autobusové
zastávky.
4. Informace o neobsluhování zastávek vyvěsí Žadatel na výše uvedené zastávky
min. 3 dny před zahájením akce včetně aut. zastávky Jaroměř,,Tanex.
5. Na začátku uzavírky musí být umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a
ukončení uzavírky, název a sídlo právnické osoby, popřípadě jméno a bydliště fyzické
osoby, na jejichž žádost byla uzavírka povolena.
6. Z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bude nutné při vlastním
provádění prací postupovat tak, aby byla zajištěna bezpečnost a plynulost silničního
provozu a byly zajištěny nezbytné pěší trasy.
7. Pracovní stroje nesmí při provádění prací tvořit překážku silničního provozu ani
zakrývat dopravní značení.
8. V místě, kde bude pohyb pracovních strojů, nesmí dojít k odstraňování stávající
přechodné úpravy.
9. Žadatel je povinen využít všech možností ke zkrácení doby uzavírky.
10. Po skončení uzavírky žadatel neprodleně odstraní dopravní značky a zařízení umístěné
na komunikaci v souvislosti s tímto rozhodnutím a dále veškeré nečistoty z
komunikace vzniklé výše uvedenou stavbou.
11. Škody způsobené uzavírkou a objížďkou budou neprodleně odstraněny, komunikace a
pozemky budou uvedeny do původního stavu. Náhrada případných škod vzniklých
vlivem uzavírky a objížďky se uskuteční na náklad žadatele o uzavírku.
12. Toto rozhodnutí bude po dobu uzavírky k dispozici na staveništi ke kontrole osobám
pověřeným výkonem státního dozoru.
Za splnění těchto podmínek zodpovídá:
společnost SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, pan
Jiří Pšenička, technik přípravy výroby, č. tel. 725 994 895
Účastník řízení, na něhož se toto rozhodnutí vztahuje ve smyslu § 27 odst. 1 správního
řádu
společnost SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
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ODŮVODNĚNÍ
Dne 13. 7. 2017 obdržel Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního hospodářství,
žádost žadatele, o povolení úplné uzavírky části silnice III/29919 v celkové délce cca 850 m
v průjezdním úseku obce Běluň, z důvodu provedení obnovy živičného krytu v rámci stavby
„Souvislá obnova živičného krytu na silnici č. III/299 19 v průjezdním úseku obce“. K žádosti
žadatel doložil podklady nutné ke správnímu řízení.
Silniční správní úřad měl při svém rozhodování k dispozici tato vyjádření a podklady:
stanovisko Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, dopravního inspektorátu
v Náchodě vydaného dne 2. 8. 2017 pod čj.:KRPH-71491/ČJ-2017-050506, vyjádření
k dopravnímu opatření při uzavírce III/299 19 Beluň Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje, odboru dopravy, odd. dopravní obslužnosti situace se zákresem úseku úplné uzavírky a
objízdné trasy, návrh dopravního opatření a další podklady nutné pro vydání rozhodnutí.
Požadavky uvedené v předložených vyjádřeních byly zahrnuty do podmínek tohoto
rozhodnutí nebo stanovení přechodné úpravy provozu.
Silniční správní úřad předloženou žádost a průběh celého řízení posoudil a neshledal důvody,
které by bránily povolení úplné uzavírky části silnice III/299 19 v průjezdním úseku obce
Běluň. Dle sdělení zhotovitele této stavby, bude úplná uzavírka trvat od 14.8.2017 do
25.8.2017. Ve dnech 15.8.2017 7.00hod. – 17.8.2017 nebudou obsluhovány výše uvedené
autobusové zastávky linkou 640044. Proti povolení uzavírky nebyly podány žádné námitky.
Požadavky uvedené v doložených vyjádřeních byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí
nebo ve stanovení přechodné úpravy provozu.
Po posouzení žádosti a veškerých podkladů byla povolena úplná uzavírka části silnice III/299
19 v obci Běluň tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.
Účastníci řízení
společnost SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
POUČENÍ O ODVOLÁNÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne
jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, které o odvolání rozhodne, a to
podáním učiněným u odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Jaroměř, u
něhož se odvolání podává v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění. Lhůta po podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí
oznámeno.
Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce nemá dle § 24 odst. 4 zákona o pozemních
komunikacích odkladný účinek.
„Otisk úředního razítka“
Jana Hájková, v.r.
vedoucí odboru dopravy a sil. hospodářství
Doručí se
účastníkům řízení
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
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Na vědomí
Arriva Východní Čechy a.s.
Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje., Dopravní inspektorát, 547 45 Náchod
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor NA
Zdravotnická záchranná služba KHK, oblast NA
Zdravotnická záchranná služba KHK, oblast Východ, středisko Jaroměř, Národní 416, 551 01
Jaroměř
VZDS Náchod
Obec Heřmanice nad Labem
JSDI – informační systém
Příloha
1 x situace
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