Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
odbor dopravní a správní
oddělení dopravy a silničního hospodářství

Č. j.: MUDK-ODS/56004-2021/bru 11769-2021
Spis. a skart. znak: 280.6
Počet příloh:
0
Počet listů příloh: 0
Vaše č. j.:
Vyřizuje: Lenka Brůnová, DiS.
Telefon: 499 318 135
E-mail:
brunova.lenka@mudk.cz
Datum:

INKA - dopravní značení Hradec Králové
s.r.o.
27478866
Obránců míru č. p. 258
503 02 PŘEDMĚŘICE NAD LABEM

22.06.2021

ROZHODNUTÍ
o povolení uz avírky
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravní a správní, oddělení dopravy a silničního
hospodářství, jako příslušný silniční správní úřad dle a dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích),
na základě předložených podkladů v řízení podle zákona č. 500/2004 sb., správní řád, v platném
znění, vyhovuje podané žádosti společnosti INKA dopravní značení, s.r.o, IČO 274 78 86, Obránců
míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem (dále jen žadatel) ze dne 04.06.2021 a podle ustanovení §
24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a
povoluje
podle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích pracovní místa na úseku silnice č.
III/29931 v obci Nemojov
Podle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3 zákona o pozemních komunikacích o povolení
zvláštního užívání silnice pro pracovní místa na úseku silnice č. III/29931 v obci Nemojov

Termín:

23.06. – 30.07.2021

Pro částečnou uzavírku silnice stanovujeme následující podmínky:
1. Umístění dopravních značek, bude provedeno v souladu se stanovením přechodné úpravy
provozu ze dne 21.06.2021 čj.: MUDK-ODS/55824-2021/bru 11769-2021 ke kterému se
vyjádřilo Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní
inspektorát Trutnov, čj.: KRPH-30371/Čj-2021-051006-VJ ze dne 8.04.2021.
2. Na začátku uzavírky, bude umístěna orientační tabule s uvedením data zahájení a ukončení
uzavírky, název a sídlo organizace, na jejichž žádost byla uzavírka a objížďka povolena.
3. Veškeré dopravní značení bude osazeno a udržováno na náklady zhotovitele na základě výše
uvedeného stanovení místní úpravy provozu.
Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38
544 17 Dvůr Králové nad Labem
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4. V rámci realizace omezení a uzavírek požadujeme splnění technických podmínek
požadovaných pro označování pracovních míst, uvedených v příslušných ustanoveních TP 66
„Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.
5. Během provádění prací nesmí dojít ze strany zhotovitele k ohrožení bezpečnosti účastníků
silničního provozu v místech provádění prací a za škody způsobené jim vlivem zhoršené
sjízdnosti (schůdnosti). Rovněž ručí za stav a funkčnost použitého dopravního značení i
případně objížďka) a nepřetržitý úklid případných nečistot z přilehlých částí komunikace.
6. Do doby konečné povrchové úpravy pozemní komunikace je zhotovitel povinen v místě
zásahu řádně dosypávat nerovnosti.
7. Za snížené viditelnosti bude případný výkop v tělese pozemní komunikace nebo chodníkové
ploše náležitě osvětlen, to platí pro vozidla stojící na krajnici nebo pracovní místo a jiné
překážky na pozemní komunikaci.
8.

V případě vzniku krátkodobých dopravních komplikací, zajistí zhotovitel řízení provozu
pomocí náležitě poučených osob, vybavených výstražným oblečením dle výše uvedených TP
66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.

9. V případě nemožnosti zajištění rozhledu podél celého úseku pracovního místa, případně při
opakovaném vzniku dopravních komplikací z hlediska plynulosti dopravy, zajistí zhotovitel
řízení provozu pomocí náležitě poučených osob.
10. V případě nemožnosti zajištění rozhledu podél celého úseku pracovního místa, případně při
opakovaném vzniku dopravních komplikací z hlediska plynulosti dopravy, zajistí zhotovitel
úpravu dopravního značení a řízení provozu pomocí provizorního světelného signalizačního
zařízení, umístěného dle schéma B/6 TP 66 - „Zásady pro označování pracovních míst na
pozemních komunikacích“, doplněného o snížení rychlosti pomocí dopravního značení B
20a,b „30“.
11. V rámci stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci bude určen kontakt na
osobu, nebo osoby, které bude možné nepřetržitě kontaktovat v případě poruchy případně
umístěné provizorní světelné signalizace. Telefonní číslo na tyto osoby požadujeme uvést na
informační tabuli umístěné na stavbě, případně přímo na signalizačním zařízení.
12. V případě přerušení prací bude při možnosti obnovení plného provozu navržené přechodné
dopravní značení zakryto nebo odstraněno do doby pokračování prací. Po definitivním
ukončení prací bude dopravní značení umístěné v souvislosti s omezením (uzavírkou)
neprodleně odstraněno.
13. Během provádění prací nesmí dojít ze strany zhotovitele k ohrožení bezpečnosti.
14. Případné poškození silničního příslušenství během stavby bude okamžitě hlášeno
majetkovému správci silnic č. III/29931, středisko Dvůr Králové nad Labem.
15. Silniční pozemek bude ve všech případech uveden do plně funkčního a estetického stavu
včetně terénních úprav a úklidu, příp. zatravnění.
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16. Odpovědnou osobou, za bezpečnost prací a za splnění podmínek tohoto rozhodnutí je Petr
Foltman, stavbyvedoucí spol. Stavoka Kosice, a.s., IČO 25275119, Kosice 130, 503 51 Kosice,
tel. 733 676 574
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
námitky v řízení nebyly uplatněny.

ODŮVODNĚNÍ
Žadatel podal dne 04.06.2021 Městskému úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru dopravnímu a
správnímu, oddělení dopravy a silničního hospodářství v souladu s § 39 a § 40 vyhlášky č 104/1997
Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích žádost o povolení pracovních míst a
následné úplné uzavírky a zvláštního užívání silnice č. III/29931 v obci Nemojov, vše v rámci
výstavby kanalizace, dle grafického znázornění v příloze dokumentu.
Silniční správní úřad žádost o uzavírku podle § 39 odst. 1 vyhlášky posoudil, a podle § 24 odst. 2 písm.
a) až d) zákona o pozemních komunikacích a na základě souhlasu příslušného orgánu Policie České
republiky podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky povolil úplnou
uzavírku silnice č. III/29931 v obci Nemojov, za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.
Silniční správní úřad žádost o povolení zvláštního užívání posoudil podle § 40 odst. 5 vyhlášky a podle
§ 25 odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích a § 40 odst. 10 vyhlášky, povolil i zvláštní užívání
silnice č. III/29931 v obci Nemojov silnice, za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.
Podkladem pro rozhodnutí byla žádost, situace se zakreslením uzavírky a objízdných tras a souhlasné
vyjádření Policie ČR, DI Trutnov pod čj.: KRPH-30371/Čj-2021-051006-VJ ze dne 08.04.2021 a
souhlasné stanovisko Správy silnic Královéhradeckého kraje, př. org.
Úplná uzavírka předmětného úseku silnice se povoluje tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru dopravy a
silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, se sídlem, Pivovarské náměstí
1245, 500 03 Hradec Králové podáním u zdejšího správního orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne
oznámení tohoto rozhodnutí; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden spis. Nepodá-li účastník potřebný počet, vyhotoví je správní orgán
na náklady účastníka.
Odvolání lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání je proti odůvodnění nepřípustné.
Odvolání proti rozhodnutí, podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích nemá odkladný
účinek. Proti vyloučení odkladného účinku se podle § 85 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, nelze odvolat.
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V souladu s ustanovením § 24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích nikdo nemá nárok na
náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky.
Městský úřad si vyhrazuje právo stanovit v případě veřejného zájmu další podmínky tohoto povolení,
některé změnit či povolení doplnit nebo povolení zrušit.
Nedodržení termínů nebo podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako přestupek podle
§ 42b odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro právnické
osoby s možností sankce až do výše 500.000,- Kč.
Otisk úředního razítka
Lenka Brůnová, DiS.
Oprávněná úřední osoba a
vedoucí oddělení dopravy a
silničního hospodářství

Obdrží (na doručenku):
Žadatel:
INKA dopravní značení, s.r.o, IČO 274 78 86, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad
Labem
Účastníci řízení:
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
Obec Nemojov, Nemojov 13, 544 61 Nemojov
Ostatní – veřejná vyhláška
a) Obecní úřad – Nemojov – úřední deska
Dotčené orgány:
Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát,
Horská 78, 541 11 Trutnov
Dále obdrží:
ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA, Hradecká 1690/2A, 500 12 Nový Hradec Králové
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR, Nábřeží u Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové
Přílohy:
1x situační plánek úseku pracovních míst
Správní poplatek ve výši 500,- Kč stanovený dle § 2 pol. 36 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, o správních poplatcích, uhraďte na č. ú. 187580614/0300, VS
8106002347.

