Městský úřad Náchod
odbor dopravy a silničního hospodářství
Němcové 2020, 547 01 Náchod
Sp. zn.:
Čj. (Če.):
Eviden. číslo:
Vyřizuje:
Tel./mobil:
E-mail:

MUNAX00TA8H4 (PID)
KS 2464/2022/DSH/MV
MUNAC 27576/2022/DSH/MV
146/22
Martina Voborníková
491 405 169, 773 796 210
podatelna@mestonachod.cz

Datum: 30. 3. 2022

EUROVIA CS, a.s.
Závod Čechy východ, oblast Čechy střed
Piletická 498
503 41 Hradec Králové
IČO: 45274924
v zastoupení
Dopravním značením Náchod s.r.o.
Vysokov 181
549 12 Vysokov
IČO: 27467040

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní
úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon o pozemních komunikacích), na základě
předložených podkladů v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění (dále jen správní řád), v y h o v u j e žádosti společnosti EUROVIA CS, a.s., Závod Čechy
východ, oblast Čechy střed, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, IČO: 45274924,
v zastoupení Dopravním značením Náchod s.r.o., Vysokov 181, 549 12 Vysokov, IČO:
27467040 ze dne 18. 2. 2022 a

povoluje
úplnou uzavírku části silnice III/285 17 na pozemku p. č. 1506/1 v k. ú. Velká Jesenice a na
pozemcích p. č. 112/1 a 161/10 v k. ú. Spyta podle ustanovení § 24 zákona o pozemních
komunikacích
z důvodu:

oprava vozovky (frézování a OŽK) v rámci oprav objízdných tras stavby
„Silnice II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují“
rozsah uzavírky: úplná
termín realizace: od 11. 4. 2022 do 24. 4. 2022
uzavřený úsek:
v cca 2,290 – 5,345 od hráze po křižovatku s místní komunikací - viz.
situace
objízdná trasa: po silnici III/285 17 Česká Skalice, II/304 Velká Jesenice a II/285 Městec,
Nahořany – obousměrně (viz. situace)
Za splnění podmínek rozhodnutí zodpovídá:
pan Ing. Martin Potůček, nar. 21. 12. 1987, stavbyvedoucí EUROVIA CS, a.s., tel. 733 615 201
Podmínky povolení uzavírky:
1) Práce budou zahájeny po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Dotčený úsek silnice III/285
17 smí být uzavřen max. na dobu uvedenou v rozhodnutí. Zhotovitel je povinen využít všech
možností ke zkrácení doby uzavírky.
2) Uzavírka a objížďka budou řádně osazeny v souladu dle zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a prováděcí
vyhlášky č. 294/2015 Sb., podle stanoveného dopravního značení MěÚ Náchod, odboru
dopravy a silničního hospodářství ze dne 25. 2. 2022, pod čj. MUNAC 17881/2022/DSH/MV.
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod
IČO 00272868 ID DS gmtbqhx

1/5

Žadatel zajistí označení úplné uzavírky a nařízené objízdné trasy a odpovídá za řádný
technický stav dopravního značení po celou dobu jejího trvání. Stávající svislé dopravní
značení, které nebude v souladu s objízdnou trasou po dobu uzavírky, bude dočasně zakryto
nebo přeškrtnuto. Po ukončení uzavírky budou neprodleně odstraněny dopravní značky a
zařízení umístěná na komunikacích, v souladu s tímto rozhodnutím a dopravní značení bude
uvedeno do původního stavu. Označení uzavírky a objížďky zajistí žadatel na svůj náklad.
3) Dopravní značení a informační cedule nesmí tvořit překážku rozhledových poměrů
křižovatek, sjezdů a průchozích prostorů chodníků.
4) Úplná uzavírka se nedotkne provozu veřejné autobusové linkové dopravy a v dotčeném
úseku nejsou zastávky autobusové linkové dopravy.
5) Před zahájením a po ukončení uzavírky a objížďky bude na výzvu žadatele provedena
prohlídka stavebně technického stavu pozemních komunikací na objízdných trasách za účasti
žadatele, investora, vlastníků (správců) dotčených pozemních komunikací a dotčených obcí za
účelem zjištění nutných oprav.
6) Z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu bude nutné při vlastním provádění prací
postupovat tak, aby byla zajištěna bezpečnost a plynulost silničního provozu a zajištěny
nezbytné pěší trasy a zajištěna dopravní obslužnost obyvatel obce.
7) Žadatel zajistí, aby staveniště bylo zajištěno tak, aby zde nemohla vjet žádná vozidla mimo
vozidel stavby a nemohly vstoupit nepovolané osoby. Veškeré výkopy budou oploceny
plotovými díly. Stavební materiál ani zemina z výkopů nesmí být skladován na komunikacích
mimo prostor staveniště. Pracovní stroje nesmějí při provádění prací tvořit překážku silničního
provozu ani zakrývat dopravní značení.
8) Žadatel včas před vlastní realizací prací projedná s majiteli a uživateli jednotlivých
nemovitostí a objektů v úseku uzavírky omezení přístupu k těmto objektům a způsob jejich
obslužnosti.
9) Nebude zajištěn průjezd pro vozidla Integrovaného záchranného systému. Při frézování
a sanacích by to možné bylo (nejsou tam žádné překopy), ale asfaltování nebude prováděno po
polovinách, ale v celé šíři najednou, takže by nebyl průjezd možný. Přesný termín asfaltování
nemůže se zárukou určit.
10) Dotčené obce budou informovat o uzavírce a nařízení o objížďce způsobem v místě
obvyklým.
11) 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 náklady žadatele o uzavírku.
12) Toto rozhodnutí bude po dobu uzavírky k dispozici na staveništi ke kontrole osobám
pověřeným výkonem státního dozoru na silnicích.
Účastníci řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí ve smyslu § 27 odst. 1 písm. a) správního
řádu:
- EUROVIA CS, a.s., Závod Čechy východ, oblast Čechy střed, Piletická 498, 503 41 Hradec
Králové, IČO: 45274924, v zastoupení Dopravním značením Náchod s.r.o., Vysokov 181, 549
12 Vysokov, IČO: 27467040
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Odůvodnění
Dne 18. 2. 2022 předložil zdejšímu odboru žadatel EUROVIA CS, a.s., Závod Čechy východ,
oblast Čechy střed, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, IČO: 45274924, v zastoupení
Dopravním značením Náchod s.r.o., Vysokov 181, 549 12 Vysokov, IČO: 27467040, žádost o
povolení úplné uzavírky části silnice III/285 17 na pozemku p. č. 1506/1 v k. ú. Velká Jesenice a
na pozemcích p. č. 112/1 a 161/10 v k. ú. Spyta z důvodu opravy vozovky (frézování a OŽK)
v rámci oprav objízdných tras stavby „Silnice II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují“.
Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky byla projednána s dotčenými orgány Policií ČR,
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, dopravní
inspektorát, správcem pozemní komunikace, která má být uzavřena – Správou silnic
Královéhradeckého kraje, p. o., Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové, vlastníky a správci
komunikací, po nichž má být vedena objížďka – Správou silnic Královéhradeckého kraje, p. o.,
Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správa Hradec
Králové, Pouchovská 401, Hradec Králové, obcemi, na jejichž zastavěném území má být
povolena uzavírka či vedena objížďka (město Česká Skalice, obec Nahořany a obec Velká
Jesenice) a provozovatelem dráhy (železniční přejezd) – Správa železniční dopravní cesty, s.o.,
OŘ Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové.
Žádost byla doložena souhlasným stanoviskem Policie ČR DI Náchod ze dne 22. 2. 2022, pod
čj. KRPH-17483-2/ČJ-2022-050506, vyjádřením Správy silnic Královéhradeckého kraje, p. o,
Hradec Králové ze dne 16. 2. 2022, souhlasným vyjádřením Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Hradec Králové ze dne 16. 2. 2022, vyjádřením Správy železniční dopravní cesty, s. o., Hradec
Králové ze dne 21. 2. 2022 č.j. 5673/2022-SŽ-OŘ HKR-ST HKR, souhlasným vyjádřením města
Česká Skalice, souhlasným vyjádřením obce Nahořany ze dne 21. 2. 2022, souhlasným
vyjádřením obce Velká Jesenice ze dne 22. 3. 2022, pod čj. VJ-096/2022/J. Dále stanovením
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z Nového Města nad Metují, oddělení
dopravy a silničního hospodářství, ze dne 24. 2. 2022, čj. NMNM/4272/2022/ODSH/TriR/3,
situacemi s vyznačením vedení objízdných tras a plnou mocí ze dne 11. 2. 2022. V žádném z
předložených podkladů nebyly podány námitky proti uzavírce části silnice III/285 17 ani vedení
objízdných tras. Do rozhodnutí byly převzaty podmínky a požadavky z jednotlivých vyjádření.
Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Náchod předloženou žádost
projednal, posoudil, prostudoval všechna vyjádření, stanoviska a rozhodl tak, jak je ve výroku
uvedeno.
Účastníci řízení
- EUROVIA CS, a.s., Závod Čechy východ, oblast Čechy střed, Piletická 498, 503 41 Hradec
Králové, IČO: 45274924, v zastoupení Dopravním značením Náchod s.r.o., Vysokov 181, 549
12 Vysokov, IČO: 27467040, jako žadatel ve smyslu § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu
- Správa silnic Královéhradeckého kraje p. o., Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové, IČO:
70947996, vykonávající vlastnická práva Královéhradeckého kraje, ve smyslu § 27 odst. 2
správního řádu
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec
Králové, majetkový správce silnic I. třídy, tj. silnice, po kterých je vedena objízdná trasa
-

Správa železniční dopravní cesty, s.o., OŘ Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01
Hradec Králové – provozovatel dráhy, železniční přejezd na objízdné trase
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- město Česká Skalice – město, na jehož zastavěném území se povoluje uzavírka a objížďka
- obec Velká Jesenice – město, na jehož zastavěném území se povoluje objížďka
- obec Nahořany – obec, na jejímž zastavěném území se povoluje objížďka

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu,
podat odvolání v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 správního řádu ve lhůtě 15 dnů ode dne
jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního
hospodářství podáním, učiněným u odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu
Náchod.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení rozhodnutí, nejpozději
však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno
k vyzvednutí.
Podané odvolání proti uzavírce nemá odkladný účinek v souladu s ustanovením § 24 odst. 4
zákona o pozemních komunikacích.

otisk úředního razítka
za správnost vyhotovení:
Martina Voborníková
Ing. Radka Konárková, v. r.
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Obdrží:
Žadatel: EUROVIA CS, a.s., Závod Čechy východ, oblast Čechy střed, Piletická 498, 503 41
Hradec Králové, IČO: 45274924, v zastoupení Dopravním značením Náchod s.r.o., Vysokov
181, 549 12 Vysokov, IČO: 27467040
Správa silnic Královéhradeckého kraje p. o., Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
Správa železniční dopravní cesty, s.o., OŘ Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec
Králové
Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČO: 00272591
Obec Velká Jesenice, Velká Jesenice 200, 552 24 Velká Jesenice, IČO: 00273163
Obec Nahořany, Nahořany 76, 549 07 Nahořany
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Na vědomí:
Policie ČR KŘP KK ÚO DI Náchod
Město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO:
00272876
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO:
70889546, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství
ZZS KHK p. o., Hradecká 1690/2a, 500 12 Hradec Králové, IČO: 48145122 – základna Náchod
a Broumov
HZS KHK, nábř. U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové, územní odbor Náchod, stanice
Náchod - Velké Poříčí
Dopravní zdravotní služba Náchod s. r. o., Bartoňova 951, 547 01 Náchod, IČO: 49810154
Vodní záchranná a dopravní služba s.r.o., Pražská 835, 547 01 Náchod, IČO: 2878336

Počet listů/počet příloh/počet listů příloh: 5/2/2
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