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ROZHODNUTÍ 
povolení uzavírky 

 
 
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad dle § 40 
odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. c) 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 SOVIS CZ a.s., Pardubická 852/10a, IČ 275 32 208, 500 04 Hradec Králové podané dne 
12.8.2014 (dále jen žadatel) a podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 
104/1997 S., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
 
 

povoluje 
 

uzavírku a zvláštního užívání v termínu 25.8. - 30.8. 2014 a to:  
 

1. etapu v termínu 25.8.2014 úplná uzavírka silnice č. III/29929 v úseku Komárov – Huntířov   
2. etapu v termínu 26.8. – 30.8.2014 úplná uzavírka silnic III/29928, III/29932 v obci Vítězná, 

vše v rámci rekonstrukce pozemní komunikace.  
 
Součástí uzavírky silnice č. III/29929, III/29928, III/29932 je vedení objízdných tras po stávající 
objízdné trase uzavírky silnice 1/37 v obci Kocbeře. 

  
Podle ustanovení § 25 odst. 6 písm. e) zákona o pozemních komunikacích o povolení zvláštního 
užívání:  
1. v termínu 25.8.2014 úplná uzavírka silnice III/29929 v úseku Komárov – Huntířov   
2. v termínu 26.8. – 30.8.2014 úplná uzavírka silnic III/29928, III/29932 v obci Vítězná, vše v rámci 
rekonstrukce pozemní komunikace.  
 
 
a nařizuje obousměrnou objížďku:  
  
pro osobní i nákladní dopravu: 
 
doprava je vedena ze silnice I/37 po II/299 – Choustníkovo Hradiště – Dvůr Králové nad Labem – 
II/300 – III/299 – Dvůr Králové nad Labem – Nemojov – Debrné – II/325 – Vestřev – I/16 – Chotěvice – 
Pilníkov – Trutnov, obousměrně. 
 

SOVIS CZ a.s. 
IČ 275 32 208   
Pardubická 852/10a 
500 04  Hradec Králové 
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Autobusová linková doprava a MHD 
 
V termínu 25.8.2014v uzavřeném úseku Komárov – Huntířov se nachází autobusové zastávky, které 
zůstanou bez obsluhy:   Dvůr Králové n.L., kaplička 

Kocbeře rozc. Vítězná 
• náhradní zastávka je: Huntířov, křižovatka 

 
 
Objízdné trasy autobusu:  ve směru Dvůr Králové nad Labem aut. st., Tyršova, po silnici III. třídy č. 
29928, obsluha zastávky Huntířov křižovatka, dále bude pokračovat dle Jízdního řádu ve směru na 
Vítěznou, Kocléřov, Debrné, Nemojov a zpět. 
 
 
V termínu 26.8. - 30.8.2014 v uzavřeném úseku Komárov - Vítězná se nachází autobusové zastávky, 
které zůstanou bez obsluhy:  Vítězná, Kocléřov, škola 

Vítězná, bytovky 
Vítězná, Huntířov, pož. zbroj 
Vítězná, Huntířov, truhlárna 
Vítězná, křiž. Huntířov 
Vítězná, Komárov 
Kocbeře, rozc. Vítězná 
Dvůr Králové n.L., kaplička 
Dvůr Králové n.L., Tyršova 

• náhradní zastávka je: Kocléřov, kašna 
 
Objízdné trasy autobusu:  ve směru Dvůr Králové nad Labem, aut.st, ul. Legionářská, ul. 
Sladkovského, ul. Fügnerova, Verdek, Nemojov, Starobucké  Debrné, obsluha zastávky Kocléřov 
kašna, možnost otočení a zpět. 
 
Informace o uzavírce a neobsluhovaných i náhradních zastávkách zveřejní na příslušných 
označnících Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy oddělení dopravní obslužnosti.    
Ostatní dopravci budou ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje informovat 
cestující a v případě dotazů poskytnou informaci řidiči přímo ve vozidle. 
 
Další podmínky: 
 

1. Umístění dopravních značek, bude provedeno v souladu se stanovením přechodné úpravy 
provozu ze dne 15.8.2014 čj.: ODP/38971-2014/8115-2014/bru ke kterému se vyjádřilo 
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní 
inspektorát Trutnov, čj.: KRPH-593-178/Čj-2014-051006.  

 
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. 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“. 
 

4. Během provádění prací nesmí dojít ze strany zhotovitele k ohrožení bezpečnosti silničního 
provozu a bude dbáno o neporušenost a úplnost DZ. 



ODP /3 8 9 7 0 -2 0 1 4 / 8 1 1 5 -2 0 1 4 /bru 

 
5.  Stávající dopravní značení místních úprav provozu bude v případě jeho rozporu s navrženou 

přechodnou úpravou zakryto, včetně orientačního značení s uvedením cílů v rozporu s 
objízdnou trasou. 

 
6. Případná vozidla stojící na krajnici nebo pracovní místa na pozemní komunikaci budou 

označena a za snížené viditelnosti náležitě osvětlena.  
 

7. V případě přerušení prací bude při možnosti obnovení plného neomezeného provozu 
navržené přechodné dopravní značení zakryto nebo odstraněno do doby pokračování prací.  

 
8. Po definitivním ukončení prací bude DZ umístěné v souvislosti s omezením (uzavírkou) 

neprodleně odstraněno. 
 

9. Odpovědnou osobou, za bezpečnost prací a za splnění podmínek tohoto rozhodnutí je Miloš 
Ribár, stavbyvedoucí spol. SOVIS CZ a.s., Pardubická 852/10a, IČ 275 32 208, 500 04 Hradec 
Králové, tel. 724 337 560. 

 
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: 
námitky v řízení nebyly uplatněny. 
 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
Žadatel SOVIS CZ a.s., Pardubická 852/10a, IČ 275 32 208, 500 04 Hradec Králové v souladu s § 39 
odst. 1 vyhlášky podal dne 12.8.2014 žádost, o povolení úplné uzavírky 1. etapy v termínu 25.8.2014 
úplná uzavírka silnice č. III/29929 v úseku Komárov – Huntířov  2. etapy v termínu 26.8. – 30.8.2014 
úplná uzavírka silnic III/29928, III/29932 v obci Vítězná, vše v rámci rekonstrukce pozemní 
komunikace.  
 
Po dobu úplné uzavírky je stanovena obousměrná objízdná trasa. 
 
Stávající autobusové zastávky v termínu 25.8.2014 budou bez obsluhy:  
Dvůr Králové n.L., kaplička  
Kocbeře rozc. Vítězná. 

• náhradní zastávkou je Huntířov, křižovatka. 
 
Stávající autobusové zastávky v termínu 26.8. – 30.8.2014 budou bez obsluhy:  
Dvůr Králové n.L., kaplička,  
Kocbeře rozc. Vítězná,  
Kocléřov, škola 
Vítězná, bytovky 
Vítězná, Huntířov, pož. zbroj 
Vítězná, Huntířov, truhlárna 
Vítězná, křiž. Huntířov 
Vítězná, Komárov 
Kocbeře, rozc. Vítězná 
Dvůr Králové n.L., kaplička 
Dvůr Králové n.L., Tyršova 

• náhradní zastávkou je Kocléřov, kašna. 
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Informace o uzavírce a neobsluhovaných i náhradních zastávkách zveřejní na příslušných označnících 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy oddělení dopravní obslužnosti.    
Ostatní dopravci budou ve spolupráci s Krajským úřadem informovat cestující a v případě dotazů 
poskytnou informaci řidiči přímo ve vozidle. 
 
Silniční správní úřad žádost o uzavírku podle § 39 odst. 1 a 4 vyhlášky posoudil, a podle § 24 odst. 2 
písm. a) až c) zákona o pozemních komunikacích a na základě souhlasu příslušného orgánu Policie 
České republiky podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 3 a 4 vyhlášky povolil 
uzavírku pro 1) etapu v termínu 25.8.2014 úplná uzavírka silnice č. III/29929 v úseku Komárov – 
Huntířov a pro 2) etapu v termínu 26.8. – 30.8.2014 úplná uzavírka silnic III/29928, III/29932 v obci 
Vítězná, 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  
pro 1) etapu v termínu 25.8.2014 úplná uzavírka silnice č. III/29929 v úseku Komárov – Huntířov a 
pro 2) etapu v termínu 26.8. – 30.8.2014 úplná uzavírka silnic III/29928, III/29932 v obci Vítězná, 
vše v rámci rekonstrukce pozemní a za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí. 
Souhlasné vyjádření vydala Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace a Policie 
České republiky Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní 
inspektorát dne 12.8.2014 čj.:KRPH-593-178/Čj-2014-051006. 
 

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. 
 
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. 
 
V souladu s ustanovením § 24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích nemá nikdo nárok na 
náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky. 
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 správní delikt 
podle § 42b odst. 1 písm. b) 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.  
odborná referentka odboru dopravy a 
silničního hospodářství 
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Obdrží (na doručenku): 
Žadatel: 
SOVIS CZ a.s., Pardubická 852/10a, IČ 275 32 208, 500 04 Hradec Králové  
Účastníci řízení:  
Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, IČ 70947996, 500 03 Hradec 
Králové 
Dotčené orgány: 
Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, Horská 78, 
541 11  Trutnov 
 
 
Dále obdrží: 
MĚSTSKÁ POLICIE Dvůr Králové nad Labem, Rooseveltova 749, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA, Hradecká 1690/2A, IČ 48145122, 500 12 Nový Hradec Králové  
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR, Nábřeží u přívozu 122/4, IČ 70882525, 500 03 Hradec Králové 
OSNADO spol. s.r.o., Nádražní 501, IČ15057615, 542 24 Svoboda nad Úpou 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Pivovarské nám. 
1245, IČ 70889546, 500 03 Hradec Králové 
Obec Vítězná, Kocléřov 124, 544 62 Vítězná  
Obec Kocbeře, Nové Kocbeře 53, 544 64 Kocbeře 
Obec Nemojov, Nemojov 13, 544 61 Nemojov u Dvora Králové 
 
Přílohy: 
1x situační plánek uzavírky s úpravou dopravního značení 
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