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ODBOR DOPRAVY 
 

VÁŠ DOPIS ZN.:     
ZE DNE: 4.10.2016    
SPIS. ZN.: 

 

SZ MMHK/177475/2016 OD1/Rou 

MMHK/181004/2016 

  

BORTA s.r.o., IČ: 48151050 

Sehnoutkova 59 

503 04 Černožice 

 

OPRÁVNĚNÁ 

ÚŘEDNÍ OSOBA: 

TEL.: 

E-MAIL: 

 

Miroslav Roubínek 

495707817 

Miroslav.Roubinek@mmhk.cz 

  

     
DATUM: 12.10.2016    
 

 

R  o  z  h  o  d  n  u  t  í  

Magistrát města Hradec Králové - odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad dle § 40 odst. 4 
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v řízení 
vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v návaznosti na ust. § 25 odst. 6 písm. c) bod 3. 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

p o v o l u j e 

na dobu určitou od 17.10.2016 do 24.10.2016 (nejdříve však po nabytí právní moci rozhodnutí)  

zvláštní užívání komunikace - silnice III/32531 u čp. 72 v obci Hořiněves  

účel užití: provádění stavebních prací v souvislosti se stavbou - oprava propustku  

Rozsah: příčný překop silnice po polovinách      

Za průběh zvláštního užívání zodpovídá: Ing. Jiří Burian, tel. 777 246 320 - BORTA s.r.o., IČ: 
48151050, Sehnoutkova 59, 503 04 Černožice. 

Podmínky: 

1. Komunikace bude po celou dobu zvláštního užívání komunikace zabezpečena tak, aby bylo 
zamezeno užívání jinou osobou. 

2. Bude zachován průchod pro pěší v minimální šířce 1,5 m a bude fyzicky oddělen prostor 
zvláštního užívání komunikace od komunikace užívané obecně (např. zábradlím). 

3. Zásah do komunikace bude - po polovinách. 

4. Vykopaný materiál nesmí být skladován na komunikaci. 

5. Nejpozději do dvou dnů od ukončení zvláštního užívání komunikace bude komunikace včetně 
jeho okolí řádně uklizena (zametena, popř. omyta vodou). 

6. Bude umožněn bezpečný pohyb chodců a bezpečný provoz vozidel v okolí stavby, a to po celou 
dobu zvláštního užívání komunikace.  

7. Budou zachovány a trvale udržovány v provozuschopném stavu veškeré vchody a vjezdy do 
přilehlých objektů.  
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8. Budou osazeny dopravní značky a zařízení dle stanovení dopravního značení Magistrátem města 
Hradec Králové - odborem dopravy (SZ MMHK/177479/2016 OD1/Rou) a budou udržovány po 
celou dobu zvláštního užívání v řádném a provozuschopném stavu. 

9. Pro provádění stavebních prací bude užívána jen vymezená a řádně ohraničená část komunikace. 
Mimo tento vymezený prostor nebude v profilu komunikace prováděna žádná práce spojená se 
„stavbou“ a na komunikaci nebudou zaparkována vozidla ani mechanismy v rozporu s obecnou, 
případně i místní úpravou silničního provozu. 

10. Prováděním stavebních prací nebude nijak dotčena bezpečnost provozu na dotčených a 
přilehlých pozemních komunikacích.  

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu): 

BORTA s.r.o., Sehnoutkova 59, 503 04 Černožice 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 
  

Odůvodnění: 

Zhotovitel stavby BORTA s.r.o., IČ: 48151050, Sehnoutkova 59, 503 04  Černožice požádala dne 
4.10.2016 Magistrát města Hradec Králové odbor dopravy o povolení zvláštního užívání komunikace 
silnice III/32531 u čp. 72 v obci Hořiněves z důvodu opravy propustku na dobu určitou od 17.10.2016 
do 24.10.2016. Žádost o povolení zvláštního užívání byla podána v souladu s § 40 odst. (5) vyhlášky 
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích v platném znění. Silniční správní 
úřad posoudil žádost a povolil zvláštní užívání komunikace se souhlasem Správy a údržby silnic 
Královéhradeckého kraje (Čís. smlouvy: 9/20/16/0396/Hr/F) zastupující vlastníka silnice III.třídy a se 
souhlasem Policie ČR Hradec Králové (Č. j.: KRPH-124-561/ČJ-2016-050206). Přechodná úprava 
silničního provozu byla stanovena Magistrátem města Hradec Králové - odborem dopravy pod č.j. SZ 
MMHK/177479/2016 OD1/Rou. Podmínkami povolení zvláštního užívání komunikace je omezeno 
současné užívání veřejného prostranství jinou osobou, bude zabezpečen pořádek a bezpečnost osob. 
Po dokončení stavby opravy propustku včetně úprav komunikace je povinnost zhotovitele stavby 
vyčistit komunikaci.  

Poučení o opravném prostředku: 

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu 
Královéhradeckého kraje v Hradci Králové - odboru dopravy a silničního hospodářství. Odvolání se 
podává (zasílá) u Magistrátu města Hradec Králové -odboru dopravy. 

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení 
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené 
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu 
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
  

 
 
 
 
Miroslav Roubínek 

referent silničního správního úřadu                                                        Otisk úředního razítka 
oprávněná úřední osoba 
  
 
Parafa vedoucího oddělení: 



 

3/3 
 
 

 
 
Doručí se: 

účastníci (dodejky) 
BORTA s.r.o., IDDS: 8krz6fk 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey 
  
dotčené správní úřady 
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Hradec Králové Dopravní 
inspektorát, IDDS: urnai6d 
 
 
Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 36 písm. a) ve výši 100 
Kč byl zaplacen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypraveno dne: 
 
 


