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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), na
základě předložených podkladů v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění v y h o v u j e žádosti společnosti MADOS MT, s.r.o., Lupenice 51, 517
41 Kostelec nad Orlicí, IČ 25297899, ze dne 18.11.2013 a
povoluje
podle ustanovení § 24 zákona úplnou uzavírku silnice I/14 v Rychnově nad Kněžnou,
v místě křižovatky se silnicí II/318 z důvodu pokládky živičných vrstev v rámci výstavby
okružní křižovatky
Termín úplné uzavírky: 22.11.2013 – 24.11.2013
Výstavba křižovatky za částečné uzavírky probíhá v období 23.10.2013 – 30.11.2013.
Uzavřený úsek: křižovatka silnic I/14 a II/318 a přilehlé úseky silnice I/14 v celkové délce
150 m
Objízdné trasy:
Směr Vamberk →Náchod do 3,5 t + autobusová doprava:
RK okružní křižovatka silnic I/14 a II/319 – vpravo II/319 – vlevo – místní komunikace (dále
jen MK) ul. Strojnická – vlevo MK ul. Sokolovská – vpravo zpět na I/14
Směr Náchod →Vamberk do 3,5 t + autobusová doprava:
RK křižovatka I/14 a MK ul. Nádražní – vpravo ul. Nádražní – vpravo II/318 – MK ul.
Ekologická – vlevo MK ul. Na Jámách – OK silnice I/14 a II/319 – vpravo zpět na I/14
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Doprava nad 3,5 t obousměrně:
Ve směru Vamberk → Náchod: okružní křižovatka I/14 a I/11 ve Vamberku – I/11 Doudleby
nad Orlicí – Kostelec nad Orlicí – Častolovice – vpravo II/318 - II/321 – Solnice – zpět na
I/14
Platí obousměrně
Autobusová linková doprava:
Zastávka Rychnov n. Kněž.,Pod Budínem po dobu úplné uzavírky nebude obsluhována.
Uzavírka se týká licencí:
640384 ČSAD UO, všechny spoje obsluhující tuto zastávku
650200 Arriva, všechny spoje obsluhující tuto zastávku
650204 AUDIS BUS, všechny spoje obsluhující tuto zastávku
660207 AUDIS BUS, všechny spoje obsluhující tuto zastávku
660212 AUDIS BUS, všechny spoje obsluhující tuto zastávku
660229 AUDIS BUS, všechny spoje obsluhující tuto zastávku
660501 ČSAD UO, všechny spoje obsluhující tuto zastávku
660511 ČSAD UO, všechny spoje obsluhující tuto zastávku
660553 ČSAD UO, všechny spoje obsluhující tuto zastávku
660554 ČSAD UO, všechny spoje obsluhující tuto zastávku
660555 ČSAD UO, všechny spoje obsluhující tuto zastávku
660577 ČSAD UO, všechny spoje obsluhující tuto zastávku
665001 (MHD RnK) AUDIS BUS, sudé spoje směr Rychnov – Vamberk
700931 ČSAD UO, všechny spoje obsluhující tuto zastávku
700981 ČSAD UO, všechny spoje obsluhující tuto zastávku
Objízdná trasa: ulicemi Ekologická – Pod Budínem.
Náhradní zastávka pro linku 665001 bude Rychnov n. Kněž.,,Penny market. Linka 665001 je
v provozu pouze v pracovní dny, takže se omezení týká pouze dne 22.11.2013.
Pro zbývající linky bude náhradní zastávka Rychnov n. Kněž.,,žel.st.
Nadměrná přeprava: průjezd není možný
Integrovaný záchranný systém: úplná uzavírka, průjezd není možný
Podmínky povolení uzavírky:
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. Práce budou probíhat v prodloužených směnách a bez zbytečných průtahů s cílem
co nejkratšího omezení provozu na silnici I. třídy.
3. Uzavírka i objížďka musí být označena dopravními značkami v souladu se zde
vydaným Stanovením přechodné úpravy provozu pro silnice I. třídy zn.
20659/DS/13/Po ze dne 20.11.2013, Stanovením přechodné úpravy provozu
vydaným Městským úřadem Rychnov nad Kněžnou zn. OVŽP/33851/136140/13/No a Stanovením přechodné úpravy provozu vydaným Městským úřadem
Kostelec nad Orlicí čj.ODOŽÚ 5001/13-24642/13-vs. pro ostatní komunikace. 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.
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4. 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.
5. Před zahájením a po ukončení uzavírky a objížďky vyhotoví zhotovitel
fotodokumentaci železničního přejezdu P4097 na objízdné trase. Při poškození
přejezdu zvýšenou dopravou v době uzavírky zajistí zhotovitel opravu přejezdu
v součinnosti se Správou železniční dopravní cesty, s.o., OŘ Hradec Králové.
6. Přístup k sousedním nemovitostem bude po dobu uzavírky umožněn.
7. Zhotovitel zajistí bezpečný průchod pro pěší.
8. Škody způsobené uzavírkou a objížďkou budou neprodleně odstraněny a
komunikace budou uvedeny do původního stavu. Náhrada případných škod
vzniklých vlivem uzavírky a objížďky se uskuteční na náklad žadatele o uzavírku.
9. Po ukončení uzavírky budou neprodleně odstraněny dopravní značky a zařízení
umístěné na silnici v souvislosti s tímto rozhodnutím.
10. Zhotovitelem stavby bude společnost MADOS MT, s.r.o., Lupenice 51, 517 41
Kostelec nad Orlicí, IČ 25297899.
11. Za organizování a zabezpečení akce a dodržení stanovených podmínek zodpovídá
za zhotovitele pan Lukáš Pelc, tel. 603 157 922.
12. Dotčené obce budou informovat o uzavírce a nařízení o objížďce způsobem v
místě obvyklým.
13. Provozovatelé autobusové linkové dopravy zajistí informovanost cestujících.
14. 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:
MADOS MT, s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ 25297899

Odůvodnění:
Dne 18.11.2013 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního
hospodářství žádost společnosti MADOS MT, s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
IČ 25297899, o úplnou uzavírku silnice I/14 v Rychnově nad Kněžnou, v místě křižovatky se
silnicí II/318 z důvodu výstavby okružní křižovatky v místě stávající stykové křižovatky –
konkrétně z důvodu pokládky živičných vrstev. Termín úplné uzavírky: 22.11.2013 –
24.11.2013. Výstavba křižovatky za částečné uzavírky probíhá v období 23.10.2013 –
30.11.2013. Uzavřený úsek bude křižovatka silnic I/14 a II/318 a přilehlé úseky silnice I/14 v
celkové délce 150 m.
Žadatel předložil podklady nutné pro posouzení žádosti, a to souhlas ŘSD ČR, správy Hradec
Králové, vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje, vyjádření Krajského ředitelství
policie ČR, dopravního inspektorátu Rychnov nad Kněžnou ze dne 18.11.2013, vyjádření
města Rychnov nad Kněžnou a ostatních dotčených obcí, vyjádření SŽDC s.o., OŘ Hradec
Králové ze dne 18.11.2013, vyjádření společnosti Oredo s.r.o. Hradec Králové ze dne
19.11.2013 a KÚ KHK odboru dopravy a SH jako dopravního úřadu ze dne 20.11.2013,
situace a další podklady. Některé podklady byly doplněny v průběhu správního řízení. Proti
povolení uzavírky nebyly podány žádné námitky. Připomínky byly zahrnuty do podmínek
tohoto rozhodnutí.
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Silniční správní úřad posoudil žádost a předložené podklady a neshledal důvody, které by
bránily povolení uzavírky dle žádosti.
Po posouzení žádosti byla povolena úplná uzavírka silnice I/14 tak, jak je ve výroku tohoto
rozhodnutí uvedeno.
Účastníci řízení:
-MADOS MT, s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí – žadatel, zhotovitel
-Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa HK, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové –
majetkový správce silnice I/14, která se uzavírá
-Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové –
majetkový správce silnic II. třídy, po kterých je vedena objízdná trasa
-Správa železniční dopravní cesty, s.o., OŘ Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01
Hradec Králové – provozovatel dráhy, vlastník žel.přejezdu na objízdné trase
-Obce, na jejichž zastavěném území se povoluje uzavírka nebo objížďka:
Město Rychnov nad Kněžnou
Obec Lupenice
Město Vamberk
Městys Doudleby nad Orlicí
Město Kostelec nad Orlicí
Městys Častolovice
Obec Černíkovice
Město Solnice
Poučení :
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne
jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, 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. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, v platném znění).

Otisk úředního razítka

Z p. Ing. Jana Matějková
Referent oddělení silničního hospodářství
Příloha: situace
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Účastníci řízení:
MADOS MT, s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ 25297899
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa HK, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
Správa železniční dopravní cesty, s.o., OŘ Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec
Králové
Město Rychnov nad Kněžnou
Obec Lupenice
Město Vamberk
Městys Doudleby nad Orlicí
Město Kostelec nad Orlicí
Městys Častolovice
Obec Černíkovice
Město Solnice
Na vědomí:
Policie ČR, DI Rychnov n.K., Zborovská 1360, 516 11 RK
Hasičský záchranný sbor Král. kraje, územní odbor RK
MěÚ Rychnov n.K., odbor výstavby a ŽP – silniční správní úřad
MěÚ Kostelec n.O. – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad – silniční správní úřad
Mail:
Ministerstvo dopravy ČR, Nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1
Ministerstvo dopravy ČR, prac. Ostrava, Bohumínská 61, 710 00 Ostrava
ŘSD, správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice
ŘSD, správa Plzeň, Hřímalého 37, 320 25 Plzeň
ŘSD, prac. Ústí n. L., Elišky Krásnohorské 37, 400 01 Ústí nad Labem
ŘSD, správa Brno, Šumavská 33, 656 09 Brno
ŘSD, správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
Hasičský záchranný sbor KHK, územní odbor RK
Zdravotnická záchranná služba KHK, oblast RK
Regionální středisko vojenské dopravy HK
OREDO s.r.o. Hradec Králové
KÚ KHK, dopravní úřad zde
Arriva V.Č. a.s.
ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.
AUDIS BUS s.r.o.
JSDI - inf. systém
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