Krajský úřad Královéhradeckého kraje
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 16.04.2021
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-14445/DS/2021-5 (MT)

Dle rozdělovníku

VYŘIZUJE: Ing. Jana Matějková
ODBOR: dopravy a silničního hospodářství
ODDĚLENÍ: silničního hospodářství
TELEFON: 495 817 648
E-MAIL: jmatejkova@kr-kralovehradecky.cz
DATUM: 26.04.2021
Počet listů: 3
Počet příloh: 1
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 280.8. S/5

I. Oznámení o zahájení správního řízení
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční
správní úřad ve věcech silnic I. třídy podle § 40 odst. 3 písmeno d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PK“ nebo „zákon o pozemních
komunikacích“), oznamuje v souladu s § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti společnosti SWIETELSKY stavební
s.r.o., IČO: 48035599, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, odštěpný závod Dopravní stavby
Východ, oblast Hradec Králové, Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí, kterou zastupuje společnost
INKA dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČO: 27478866, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice
nad Labem, zahájení správního řízení ve věci
povolení částečné uzavírky silnic I/11, I/33, I/35 na správním území města Hradec Králové,
v místě okružní křižovatky silnic I/35, I/33 a I/11 (u ČKD), v k.ú. Plotiště nad Labem a Svobodné
Dvory, z důvodu provedení lokálních výsprav v prostoru této okružní křižovatky.
Termín uzavírky:

06.05.2021 od 07:00 hod. do 16:00 hod.
07.05.2021 od 07:00 hod. do 16:00 hod.
09.05.2021 od 06:00 hod. do 18:00 hod.

Organizace uzavírky, objízdné trasy:
06.05.2021 (čtvrtek) – částečná uzavírka silnice I/11 od 07:00 hod. do 16:00 hod. – uzavřen výjezd
z okružní křižovatky silnic I/35, I/33 a I/11 (u ČKD) směr Praha a Pardubice.
Vozidla budou vedena po objízdné trase:
I/35 ul. Koutníkova – I/31 silniční okruh – I/37
Dále pracovní místo na silnici I/35 od 07:00 hod. do 16:00 hod. – příjezd k okružní křižovatce silnic I/35,
I/33 a I/11 (ČKD) ze směru od Jičína, provoz bude veden ve volném jízdním pruhu o šířce 3,5 m a bude
řízen kyvadlově pověřenými pracovníky stavby.
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07.05.2021 (pátek) – částečná uzavírka silnice I/35 od 07:00 hod. do 16:00 hod. – uzavřen výjezd
z okružní křižovatky silnic I/35, I/33 a I/11 (ČKD) směr Hradec Králové.
Vozidla budou vedena po objízdné trase:
 objízdná trasa pro osobní dopravu
I/11 směr Praha, Pardubice – otočení na okružní křižovatce silnice I/11 a místní komunikace ul. Dvorská
– bypass okružní křižovatky silnice I/35, I/33 a I/11 (ČKD) – I/35 ul. Koutníkova
 objízdná trasa pro nákladní dopravu
I/11 směr Praha, Pardubice – D11 – D35 exit 84 dálnice D11 – I/37 exit 129 dálnice D35 – I/37
Dále pracovní místo na vnitřním jízdním pruhu okružní křižovatky silnic I/35, I/33 a I/11 (ČKD) od 07:00
hod. do 16:00 hod. – na příjezdech k okružní křižovatce silnic I/35, I/33 a I/11 (ČKD) bude provoz sveden
do jednoho jízdního pruhu.
09.05.2021 (neděle) – částečná uzavírka silnice I/33 od 06:00 hod. do 18:00 hod. – uzavřen výjezd
z okružní křižovatky silnic I/35, I/33 a I/11 (ČKD) směr Náchod.
Vozidla budou vedena po objízdné trase:
 objízdná trasa pro osobní dopravu ze směru od Hradce Králové
III/29913 ul. Petra Jilemnického – Předměřice nad Labem – III/29914 ul. Na Vyšehradě – I/33
 objízdná trasa pro ostatní vozidla
I/35 směr Jičín – III/32433 směr Světí – III/3253 Světí – III/3252 směr Neděliště – III/3254 Neděliště –
I/33
Úsek uzavírky i objízdné trasy jsou vyznačeny v přílohách tohoto oznámení.

II. Projednání dle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční
správní úřad ve věcech silnic I. třídy podle § 40 odst. 3 písmeno d) zákona o pozemních komunikacích,
v souladu s ust. § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích tímto vyrozuměním projednává
žádost:
a) s vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena, a s vlastníky pozemních komunikací, po
nichž mají být vedeny objížďky,
b) s obcemi, na jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka,
c) s provozovatelem dráhy, neboť na objízdné trase je umístěna dráha (železniční přejezdy),
d) s Policií České republiky, neboť objízdná trasa vede po dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně
přístupné účelové komunikaci.
V souladu s § 39 odst. 1 správního řádu Vám sdělujeme, že se k uvedenému návrhu můžete vyjádřit
do 3 dnů ode dne doručení tohoto vyrozumění. Pokud v této lhůtě neobdržíme žádnou odpověď, bere
se za to, že s předloženým návrhem souhlasíte.
Informace pro Policii ČR: dopravní značení bude standardně projednáno samostatně jako podklad pro
stanovení přechodné úpravy provozu.

III. Vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
Účastníkům řízení dále oznamujeme, že v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu máte
možnost vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí, můžete nahlédnout do shromážděného
spisového materiálu a vyjádřit se k jeho úplnosti. Po uplynutí 2 dnů od výše uvedené lhůty správní orgán
ve věci rozhodne. Správní úřad upozorňuje účastníky řízení, že tato dvoudenní lhůta slouží pouze
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k seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění
připomínek k předloženému návrhu.

Nahlédnutí do spisového materiálu je možné u silničního správního úřadu, tj. odboru dopravy a
silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec
Králové, kancelář v 1. NP, č. dveří N1.420, a to po předchozí telefonické domluvě na tel. 495 817 648
nebo 702 196 322. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou
moc.

Z p. Ing. Jana Matějková
referent oddělení silničního hospodářství

Přílohy: situace s vyznačením míst uzavírky a objízdných tras v jednotlivých etapách

Rozdělovník
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00, Praha
Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Obec Světí, Světí 1, 50312 Světí
Obec Neděliště, Josefa Česáka 30, 50312 Neděliště
Obec Předměřice nad Labem, Obránců míru 18, 50302 Předměřice nad Labem
Správa železnic s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové
Policie ČR, KŘP KHK, územní odbor, dopravní inspektorát Hradec Králové
Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky
Na vědomí:
INKA dopravní značení Hradec Králové s.r.o., Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem, která
zastupuje zhotovitele – společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České
Budějovice, odštěpný závod Dopravní stavby Východ, oblast Hradec Králové, Nádražní 486, 517 21
Týniště nad Orlicí
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