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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 souhlasu ŘSD ČR, správy Hradec Králové ze dne 13.4.2011, SÚS Královéhradeckého
kraje a.s. ze dne 18.4.2011, dotčených obcí a dalších 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 COLAS
CZ, a.s., Provoz Hradec Králové, Petra Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové, IČO
26177005, ze dne 13.4.2011 a
povoluje
1. podle ustanovení § 24 zákona částečnou uzavírku silnice I/14 v Solnici v místě křižovatky
s místní komunikací k závodu ŠKODA AUTO a.s. z důvodu výstavby okružní křižovatky na
silnici I/14 v rámci akce Solnice obchvat 3. etapa v termínu 20.6. – 7.8.2011
Objízdná trasa: provoz v místě částečné uzavírky bude řízen světelným signalizačním
zařízením
Průjezd nadměrných nákladů: není vhodný, pouze ve volné části vozovky po dohodě se
stavbyvedoucím
2. podle ustanovení § 24 zákona úplnou uzavírku silnice I/14 v Solnici v místě křižovatky
s místní komunikací k závodu ŠKODA AUTO a.s. z důvodu pokládky živičného krytu při
výstavbě okružní křižovatky na silnici I/14 v rámci akce Solnice obchvat 3. etapa v termínu
30.7. – 31.7.2011 nebo 6. – 7.8.2011
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Objízdná trasa:
Nákladní doprava: Solnice I/14 – Rychnov nad Kněžnou – Vamberk – I/11 – Častolovice –
II/321 – Solnice obousměrně
Osobní doprava: Solnice I/14 – III/3214 – III/3213 – II/321 – Solnice obousměrně
Autobusová linková doprava: Solnice I/14 – III/3212 - Lipovka – III/3214 – III/3213 Domašín – II/321 – Solnice obousměrně
Neobsluhované zastávky:
Solnice,u hřbitova (náhradní Solnice,koželužna)
Kvasiny,Škoda Auto (bez náhrady)
Rychnov nad Kněžnou, Lipovka (náhradní Rychnov nad
Kněžnou, Lipovka,bytovky)
Spoje 660238/110, 111 a 660237/100, 101 v úseku Solnice,nám. – Kvasiny,Škoda Auto a zpět
nepojedou.
Průjezd nadměrných nákladů: po objízdné trase
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. Uzavírky i objížďky musí být označeny dopravními značkami v souladu se zde
vydaným Stanovením přechodné úpravy provozu pro silnice I. třídy zn.
6653/DS/11/Po ze dne 20.4.2011 a Stanovením dopravního značení vydaným
Městským úřadem Rychnov n. K., odborem výstavby a životního prostředí čj.
OVŽP/14036/11-2074/No ze dne 11.5.2011. 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.
3. Po dobu částečné uzavírky v době dopravních špiček nebo dle hustoty provozu
bude průjezd stavbou okružní křižovatky na silnici I/14 řízen pracovníky stavby,
nikoli semafory.
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. Přístup k sousedním nemovitostem bude po dobu uzavírky umožněn.
6. Před zahájením a po ukončení uzavírek bude provedena na výzvu žadatele
prohlídka stavu objízdných tras za účasti investora, zhotovitele, vlastníků (správců)
dotčených komunikací a zástupců dotčených obcí.
7. Před zahájením a po ukončení úplné uzavírky bude žadatelem provedeno
zdokumentování stavu objízdných tras na území obce Černíkovice.
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 COLAS CZ, a.s., Provoz Hradec Králové,
Petra Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové, IČO 26177005.
11. Za organizování a zabezpečení akce a dodržení stanovených podmínek zodpovídá
za zhotovitele pan Miloslav Louda, tel. 733 780 166.
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12. Dotčené obce budou informovat o uzavírce a nařízení o objížďce způsobem v
místě obvyklým.
13. Provozovatelé linkové autobusové dopravy zajistí informovanost cestujících.
14. Toto rozhodnutí bude po dobu uzavírek 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:
COLAS CZ, a.s., Provoz Hradec Králové, Petra Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové,
IČO 26177005
Odůvodnění:
Dne 13.4.2011 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního
hospodářství žádost společnosti COLAS CZ, a.s., Provoz Hradec Králové, Petra Jilemnického
21, 503 01 Hradec Králové, IČO 26177005, o částečnou a úplnou uzavírku silnice I/14 v
Solnici v místě křižovatky s místní komunikací k závodu ŠKODA AUTO a.s. z důvodu
výstavby okružní křižovatky na silnici I/14 v rámci akce Solnice obchvat 3. etapa v termínu
20.6. – 7.8.2011.
Zhotovitel předložil podklady nutné pro posouzení žádosti. Některé podklady byly doplněny
v průběhu správního řízení. Byly předloženy tyto podklady:
Vyjádření ŘSD ČR, správy Hradec Králové ze dne 13.4.2011
Vyjádření Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravního inspektorátu
Rychnov n.K. ze dne 12.4.2011
Vyjádření SÚS Královéhradeckého kraje a.s. ze dne 18.4.2011
Vyjádření Správy železniční dopravní cesty s.o., SDC Hradec Králové ze dne 19.4.2011
Vyjádření obcí
Proti povolení uzavírky a objížďky nebyly podány žádné námitky.
Obec Černíkovice podala připomínku – obecný požadavek na opravu silnic III. třídy na území
obce Černíkovice s tím, že silnice jsou ve špatném stavu, přes obec jezdily nákladní vozy při
předchozí uzavírce silnic. Tento požadavek však přímo nesouvisí s projednávanou uzavírkou.
Přesto byl projednán se žadatelem o uzavírku s tím, že tímto rozhodnutím se povoluje pouze
dvoudenní úplná uzavírka a objízdná trasa přes obec Černíkovice, a na objízdné trase bude
před zahájením uzavírky a objížďky a po jejím ukončení provedena prohlídka stavu silnic, ke
které budou zástupci obcí vyzváni a mohou se jí zúčastnit - viz bod č. 6 tohoto rozhodnutí.
Obci se dále vyhovuje zařazením bodu č. 7 tohoto rozhodnutí ve věci zdokumentování stavu
objízdných tras před zahájením a po ukončení úplné uzavírky.
V průběhu správního řízení byla též dořešena autobusová linková doprava včetně obsluhy
zastávek.
Dále byla dořešena koordinace s plánovanou výlukou na železniční trati týkající se obce
Solnice.
Silniční správní úřad posoudil žádost a předložené podklady. Po posouzení žádosti byla
povolena částečná a úplná uzavírka silnice I/14 tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí
uvedeno.
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Poučení :
1. Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne
jeho doručení k Ministerstvu dopravy ČR v Praze prostřednictvím odboru dopravy a
silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v souladu se zákonem č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
2. 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

Účastníci řízení:

COLAS CZ, a.s., Provoz Hradec Králové, Petra Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa HK, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Správa železniční dopravní cesty s.o., SDC Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hr.Kr.
Město Solnice
Město Rychnov nad Kněžnou
Obec Lupenice
Město Vamberk
Městys Doudleby nad Orlicí
Město Kostelec nad Orlicí
Městys Častolovice
Obec Černíkovice
Na vědomí:
Obec Libel
Policie ČR, DI Rychnov n.K., Zborovská 1360, 516 11 RK
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor RK
Regionální úřad vojenské dopravy, Velké náměstí 133, 500 01 Hradec Králové
MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odbor dopravy
MěÚ Kostelec nad Orlicí, odbor dopravy
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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
HZS RK
Regionální úřad vojenské dopravy
Zdravotnická záchranná služba KHK, oblast RK
OREDO
ORLOBUS a.s.
ČSAD Ústí na Orlicí
AUDIS BUS s.r.o.
OSNADO
CDS Náchod s.r.o.
Veolia Transport VČ a.s.
ČD KCOD
JSDI - inf. systém
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