
 

1/6 
 

 

 

ODBOR DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND 

 

VÁŠ DOPIS ZN.:     
ZE DNE: 2.5.2019    
SPIS. ZN.: 

 

SZ MMHK/082339/2019 OD1/Rou 

MMHK/095221/2019 

  

SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 
48035599 

Nádražní 486 

517 21 Týniště nad Orlicí 
v zastoupení 
SAVOZ s.r.o., IČ: 25959212 

U Kamene 1266 

506 01 Jičín  

 

OPRÁVNĚNÁ 
ÚŘEDNÍ OSOBA: 

TEL.: 

E-MAIL: 

 

Miroslav Roubínek 

495707817 

Miroslav.Roubinek@mmhk.cz 

  

     
DATUM: 22.5.2019    

 
 

R  o  z  h  o  d  n  u  t  í  

Magistrát města Hradec Králové - odbor dopravně správních agend obdržel dne 2.5.2019 žádost, 
kterou podal SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 48035599, Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí v 
zastoupení SAVOZ s.r.o., IČ: 25959212, U Kamene 1266, 506 01 Jičín, o povolení úplné uzavírky 
silnice II/325 v k.ú. Hořiněves z důvodu opravy komunikace.  

Magistrát města Hradec Králové odbor dopravně správních agend 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. § 24 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  

p o v o l u j e 

úplnou uzavírku silnice II/325 v k.ú. Hořiněves v termínu od 1.6.2019 do 21.6.2019 z důvodu opravy 
komunikace. 

Objízdná trasa pro osobní automobily: 

Objízdná trasa je vedena po silnici III/32510 (Benátky, Cerekvice n./B.), III/32539 (Cerekvice n./B., 
Velký Vřešťov), II/325 - obousměrně. 

Objízdná trasa pro nákladní dopravu: 

Objízdná trasa je vedena po silnici I/35, místní komunikace (k ČEPRU), III/32510 (Cerekvice n./B.), 
III/32539 (Velký Vřešťov), II/325 - obousměrně. 
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Linková autobusová doprava: 

Po dobu uzavírky nebude obsluhována zastávka Hořiněves,,zdravotní středisko. 
 
Po dobu uzavírky bude zastávka Hořiněves,,odb.nádr. pro linky 610108 dopravce CDS Náchod a 
610010 dopravce Arriva Východní Čechy a.s. přemístěna na komunikaci II/325 k farmě (u křižovatky 
s III/325 33 na Čepro) viz příloha, odsouhlaseno DI PČR dne 14.5.2019. Přenosný dopravní označník 
zajistí Zhotovitel stavby, po jeho osazení informuje správce označníku, společnost Arriva Východní 
Čechy a.s. o osazení daného označníku, aby na něj mohly být vylepeny jízdní řády.  
 
Linka 610010 a 610108 bude odkláněna z Máslojed III/325 10 – do Benátek – III/325 33 k farmě na 
silnici II/325 – zde přemístěná zastávka Hořiněves,,odb. nádr. – II/325 – Vrchovnice – přemístěná 
zastávka Hořiněves,Žíželeves (uzavírka do 31.8.) – III/325 35 – Želkovice – Čenice a dále III/325 39 
Cerekvice nad Bystřicí / Velký Vřešťov.  
Obsluha obce Vrchnovnice bude po dobu uzavírky zajištěna linkami 610010 a 610108. Linky 610020 
a 690500 budou odkláněny mimo Vrchnovnici, náhradní zastávka Hořiněves,Žíželeves,odb. Jeřičky na 
komunikaci III/325 37 za křižovatkou s II/325.  

 
Trasování linky 610010 a 610108 
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Linky 610020 a 690500 dopravce Arriva Východní Čechy a.s. pojedou od Hradce Králové do zastávky 
Hořiněves,,hospoda U Šáfrů po své trase. Odtud po III/308 9 – Račice nad Trotinou – III/285 2 – 
Lužany – III/285 2 – Jeřičky – III/325 37 – II/325 a dále po své trase.  
Autobusy výše uvedených linek po dobu uzavírky budou na objízdné trase obsluhovat zastávky 
Račice nad Trotinou,,odb., Račice nad Trotinou,,škola, Lužany,,točna.  
Zastávka Hořiněves,Žíželeves,odb.Jeřičky bude po dobu uzavírky přemístěna na komunikaci III/325 
37 – 45 metrů za křižovatku se silnicí II/325.  

 
Objízdná trasa linek 610020 a 690500 

 

 

Odpovědný pracovník za organizování a zabezpečení akce: p. Václav Šantora, tel. 608 820 414 - 
SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 48035599, Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí. 

 

 Podmínky: 

1. Bude zajištěn přístup k okolním nemovitostem.  

2. Budou osazeny dopravní značky a zařízení dle stanovení přechodné úpravy silničního provozu 
Magistrátem města Hradec Králové – odborem dopravně správních agend (SZ 
MMHK/082339/2019 OD1/Rou MMHK/095511/2019), Krajským úřadem Královéhradeckého kraje 
- ODaSH (KÚKHK-14210/DS/2019-4 (VA)), Městským úřadem Dvůr Králové nad Labem (MÚDK-
ODP/38733-2019/Brů11060-2019 a budou udržovány po celou dobu uzavírky v řádném a 
provozuschopném stavu. Po skončení uzavírky (objížďky) budou neprodleně odstraněny. 

3. Před zahájením funkce přechodného dopravního značení v rámci pracovního místa včetně 
označení uzavírky a objížďky bude Policií ČR Hradec Králové a silničním správním úřadem 
zkontrolováno, zda dopravní opatření je provedeno v souladu se stanovením dopravního značení 
vydaným Magistrátem města Hradec Králové - odborem dopravně správních agend. 

4. Silniční správní úřad spolu s Policií ČR Hradec Králové mají vyhrazené právo v případě 
konstatování nedostatečné intenzity provádění prací nebo neplnění podmínek tohoto rozhodnutí 
posuzovat toto jako porušení předpisů o uzavírce. 
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5. Dotčené obce budou informovat o uzavírce a nařízení o objížďce způsobem v místě obvyklým. 

6. Toto rozhodnutí bude po dobu uzavírky k dispozici na staveništi ke kontrole osobám pověřeným 
výkonem státního dozoru na silnicích. 

7. Před zahájením uzavírky a po jejím ukončení bude provedena (na výzvu zhotovitele) prohlídka 
stavu objízdné trasy za účasti investora, zhotovitele, vlastníků dotčených komunikací a zástupců 
dotčených obcí. 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. 

8. 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. 

9. Žadatel o uzavírku zajistí přenosné označníky na přemístěné zastávky a informuje správce 
označníku, společnost Arriva Východní Čechy a.s. o osazení daného označníku, aby na něj mohly 
být vylepeny jízdní řády.  

10. Žadatel o uzavírku zajistí u přemístěných zastávek autobusů částečné zpevnění terénu při 
výstupu a nástupu do autobusu. 

11. Před zahájením objízdné trasy bude pořízena fotodokumentace železničnímu přejezdu P5414, 
která bude předložena SŽDC s.o. Hradec Králové. V případě poškození žel. přejezdu bude 
žadatelem o uzavírku uveden do původního stavu. 

 

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

SWIETELSKY stavební s.r.o., Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové 
Obec Máslojedy, Máslojedy 33, 503 03 Máslojedy 
Obec Hořiněves, Hořiněves 73, 503 06 Hořiněves 
ČEPRO, a.s., Dělnická 213, 170 00 Praha 
Obec Cerekvice nad Bystřicí, Cerekvice nad Bystřicí 53, 507 77 Cerekvice nad Bystřicí 
Městys Velký Vřešťov, Velký Vřešťov 34, 544 54 Velký Vřešťov 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 
259, 501 01 Hradec Králové 
OBEC BENÁTKY, Benátky 50, 503 03 Benátky 
Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary 
 

 

Odůvodnění: 

SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 48035599, Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí v zastoupení 
SAVOZ s.r.o., IČ: 25959212, U Kamene 1266, 506 01 Jičín požádala dne 2.5.2019 zdejší odbor o 
úplnou uzavírku silnice II/325 v k.ú. Hořiněves z důvodu opravy komunikace v termínu od 1.6.2019 do 
21.6.2019 z důvodu opravy komunikace silnice II/325. Žádost o uzavírku a objízdnou trasu byla 
projednána se Správou silnic Královéhradeckého kraje p.o. zastupující vlastníka silnice II. a III. třídy, 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR Hradec Králové zastupující vlastníka silnic I. třídy, Policií ČR Hradec 
Králové (Č. j.: KRPH-48048-2/ČJ-2019-050206), s obcí Hořiněves, Cerekvice nad Bystřicí, 
Vrchovnice, Benátky, Městysem Velký Vřešťov, Všestary, Máslojedy, Čistěves, Sadová, Krajským 
úřadem Královéhradeckého kraje - ODaSH, oddělení dopravní obslužnosti a ČEPREM a.s. Praha. 
Magistrátem města Hradec Králové – odborem dopravně správních agend SZ MMHK/082339/2019 
OD1/Rou, MMHK/095511/2019), Krajským úřadem Královéhradeckého kraje - ODaSH (KÚKHK-
14210/DS/2019-4 (VA)) a Městským úřadem Dvůr Králové nad Labem (MÚDK-ODP/38733-
2019/Brů11060-2019 byla stanovena přechodná úprava silničního provozu. Dále byl žadatelem 
doložen harmonogram stavebních prací. Silniční správní úřad posoudil žádost a předložené doklady a 
neshledal důvody, které by bránily povolení úplné uzavírky silnice II/325 dle žádosti. Požadavky a 
podmínky byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Při svém rozhodování dbal silniční správní 
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úřad v souladu s § 24 odst. 4 zákona také na to, aby uzavírka byla omezena na nejkratší možnou 
dobu. Dle sdělení zhotovitele je požadovaný termín uzavírky takto určen. 
Po posouzení žádosti byla povolena úplná uzavírka silnice II/325 tak, jak ve výroku tohoto rozhodnutí 
uvedeno.     

 

Poučení: 

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 dopravně správních agend. Podle § 24 
odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů nemá 
odvolání proti tomuto rozhodnutí odkladný účinek. 

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: 
 
 
Příloha: situační výkres 
 

Doručí se: 

účastníci (dodejky) 
SAVOZ s.r.o., IDDS: qf9zbws - zmocněnec 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, IDDS: zjq4rhz 
Obec Máslojedy, IDDS: ydkb8ji 
Obec Hořiněves, IDDS: kg5beaj 
ČEPRO, a.s., IDDS: hk3cdqj 
Obec Cerekvice nad Bystřicí, IDDS: 67bbmkh 
Městys Velký Vřešťov, IDDS: metbkdk 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, IDDS: 
uccchjm 
OBEC BENÁTKY, IDDS: 6bda9xx 
OBEC VŠESTARY, IDDS: wmib5xg 



 

6/6 
 

 

  
 
dotčené správní úřady 
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Hradec Králové Dopravní 
inspektorát, IDDS: urnai6d 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní 
obslužnosti, IDDS: gcgbp3q 
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: mu5b26c 
  
obdrží 
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, IDDS: 2pemvrd 
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e 
Fakultní nemocnice, středisko DZS, IDDS: v7zqi84 
SWIETELSKY stavební s.r.o., IDDS: amx5p38 
CDS s.r.o. Náchod, IDDS: 4d3vajq 
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., IDDS: x4kgvqt 
Regionální úřad vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí č.p. 33, 500 01 Hradec Králové 3 
Obec Čistěves, IDDS:x4ua6uc 
 
 
 
 
 
Vypraveno dne: 








