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Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:                                            Dle rozdělovníku 
ZE DNE: 29.08.2019             
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-26705/DS/2019-2(MT)                  

VYŘIZUJE: Ing. Jana Matějková
ODBOR: dopravy a silničního hospodářství  
ODDĚLENÍ: silničního hospodářství
TELEFON: 495 817 648 
E-MAIL: jmatejkova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 06.09.2019

Počet listů: 6 
Počet příloh: 1 / listů: 1
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 280.8. S/5

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný 
silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy  podle § 40  odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PK), na 
základě posouzení podkladů a projednání v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění  vyhovuje  žádosti společnosti COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 
190 00 Praha 9, IČO 26177005, zastoupené na základě plné moci společností Jaroslav Michek 
– DIOZ, Polizy 4, 503 26 Osice, IČO 68461135, ze dne 29.08.2019,  a  

povoluje

podle ustanovení § 24 zákona o PK částečnou uzavírku silnice I/35 na správním území 
obcí Sadová a Mžany (k.ú. Sadová u Sovětic a k.ú. Dub u Mžan), v silničním km cca 90,770 
– 93,709, v celkové délce cca 2,94 km (viz situace), z důvodu realizace stavby „I/35 odb. 
Mžany – Sadová křiž. Čepro, oprava silnice“.

Celkový termín uzavírky: 09.09.2019 – max. 30.11.2019

Úsek uzavírky:
Začátek úseku: za křižovatkou silnic I/35 x III/32346 – odbočka na místní část Dub 
Konec úseku: za křižovatkou silnice I/35 a veřejně přístupné účelové komunikace k areálu 
                       ČEPRO
Úsek uzavírky je graficky znázorněn v příloze tohoto rozhodnutí včetně rozdělení na 3 
podúseky a předpokládaných termínů realizace oprav. 

Organizace uzavírky:
Oprava silnice bude probíhat po polovinách šířky vozovky a po úsecích o délce cca 500 m, 
kromě pokládky obrusné vrstvy, kdy bude každý ze 3 úseků prováděn v celé délce. Ve volné 
polovině vozovky bude veden kyvadlový provoz, který bude řízen v době 6 – 18 h pracovníky 
stavby, mimo tuto dobu světelným signalizačním zařízením.
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Rozdělení do etap – předpokládané termíny:

I.etapa: 09.09.2019 – 29.09.2019:
Uzavřený úsek č. 1: úsek na příjezdu do obce Sadová ve směru od Hradce Králové cca za 

křižovatku se sil. III/32539 na Sovětice 
                       
II.etapa: 30.09.2019 – 20.10.2019:
Uzavřený úsek č. 2: cca od křižovatky na Sovětice (III/32539) za křižovatku se sil. III/32341 na 
       Mžany 

III.etapa: 21.10.2019 – 10.11.2019:
Uzavřený úsek č. 3: cca od křižovatky se sil. III/32341 na Mžany ke křižovatce se sil. III/32346 
na Dub

IV. etapa: 11.11.2019 – max. 30.11.2019:
Dokončovací práce postupně ve všech úsecích

Uvedené termíny jsou pouze orientační, mohou být pozměněny podle reálného průběhu 
stavby tak, aby byla částečná uzavírka ukončena v co nejkratším termínu.

V rámci dopravních opatření budou některá dopravní připojení ze silnice I/35 v úseku stavby 
postupně uzavřena. 

Integrovaný záchranný systém: průjezd po sil. I/35 možný, kyvadlový provoz

Přeprava nadměrných nákladů: šířkové omezení, 1 jízdní pruh o šířce min. 3 m

Autobusová linková doprava: 

Částečná uzavírka ovlivní provoz těchto autobusových linek:
540370 Liberec-Jablonec n. Nisou - Turnov - Hradec Králové: dopravce BusLine KHK s.r.o., 

BusLine LK s.r.o.
610002 Hradec Králové – Hořice - Jičín: dopravce CAR - TOUR spol. s r.o.
630041 Špindlerův Mlýn – Vrchlabí - Nová Paka - Lázně Bělohrad – Hořice - Hradec Králové: 

dopravce BusLine KHK s.r.o.
630075 Jičín – Hořice - Hradec Králové: dopravce BusLine KHK s.r.o.
670585 Semily - Lomnice n.Pop.- Nová Paka/Jičín – Hořice - Hradec Králové: dopravce 

BusLine KHK s.r.o., BusLine LK s.r.o.
690210 Hradec Králové – Hořice – Dvůr Králové n. L./Kuks – Hostinné – Vrchlabí: dopravce 

ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
690790 Špindlerův Mlýn – Vrchlabí – Nová Paka – Lázně Bělohrad – Hořice – Hradec Králové: 

dopravce KAD, spol. s r.o. 

Po dobu uzavírky bude umožněn průjezd autobusů. 
Zastávka Sadová bude během I. etapy přesunuta před pracovní místo. Přesné umístění 
náhradní zastávky dohodne žadatel s DI PČR.

Po dobu uzavírky nebude vydán výlukový jízdní řád. 
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Podmínky povolení uzavírky:

1. Dotčený úsek silnice I/35 smí být uzavřen max. na dobu uvedenou v rozhodnutí. 
Zhotovitel je povinen využít všech možností ke zkrácení doby uzavírky.

2. Práce budou prováděny co nejrychleji, v prodloužených pracovních směnách, i o 
sobotách a nedělích a bez neodůvodněných průtahů, s cílem co nejkratšího 
omezení na silnici I. třídy. Pokud nebude nutné využít dny určené jako časová 
rezerva, budou práce v jednotlivých etapách pokračovat bezprostředně po sobě.

3. Uzavírka a související dopravní opatření musí být označeny dopravními značkami 
v souladu se zde vydaným stanovením přechodné úpravy provozu čj. KUKHK-
26544/DS/2019-4 (VA) ze dne 04.09.2019 a stanovením přechodné úpravy 
provozu vydaným Magistrátem města Hradec Králové, č.j. SZ MMHK/150785/2019 
OD1/Rou ze dne 28.08.2019. Po celou dobu uzavírky bude dopravní značení 
udržováno v řádném stavu. Označení zabezpečuje žadatel o uzavírku a objížďku 
na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po celou dobu uzavírky.

4. Kyvadlový provoz bude řízen denně v době 06:00 hod. – 18:00 hod. řádně 
proškolenými pracovníky stavby, kteří budou vybaveni mobilními komunikačními 
přípojkami; mimo tuto dobu světelným signalizačním zařízením.

5. Volný jízdní pruh, ve kterém bude veden kyvadlový provoz, bude mít šířku 
minimálně 3 m.

6. Pokud to bude možné z hlediska technologie prací a bezpečnosti, bude po silnici 
I/35 umožněn provoz ve dvou jízdních pruzích (přípravné a dokončovací práce, 
mimo pracovní dobu apod.)

7. Mimo pokládky vrchní obrusné vrstvy bude zajištěno rozdělení pracovních úseků 
na délku max. cca 500 m.

8. Pokládka obrusné vrstvy bude probíhat po polovinách šířky vozovky vždy v celé 
délce podúseku (tj. v délce cca 900 – 1080 m). Tato pokládka nebude probíhat 
v pondělí a v pátek, pokud nebude se zdejším silničním správním úřadem a policií 
ČR dohodnuto jinak. 

9. Zhotovitel zajistí provedení pasportizace všech komunikací, chodníků a 
cyklostezek v katastru obce Sadová, jak v levé, tak v pravé části obce rozdělené 
silnicí I/35, a to před započetím prací a po skončení všech prací. Případné škody 
budou uvedeny do původního stavu.

10. Před zahájením a po ukončení uzavírky zajistí zhotovitel pořízení fotodokumentace 
železničního přejezdu P5389 v úseku uzavírky a předá ji bezprostředně po 
vyhotovení Správě železniční dopravní cesty s.o., U Fotochemy 259, Hradec 
Králové. 

11. Stavebními pracemi nesmí být nijak dotčen železniční přejezd ani pozemky SŽDC. 
12. Stavební činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní 

dopravy.
13. Případné škody způsobené uzavírkou budou neprodleně odstraněny a uvedeny do 

původního stavu. Náhrada případných škod vzniklých vlivem uzavírky se uskuteční 
na náklad žadatele o uzavírku.

14. Termín uzavření křižovatky sil. I/35 a veřejně přístupné účelové komunikace 
k areálu společnosti ČEPRO bude zhotovitelem oznámen určenému zástupci 
společnosti ČEPRO a.s. min. 5 dnů před realizací uzavírky. 

15. 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.

16. Přístup k sousedním nemovitostem bude po celou dobu uzavírky umožněn.
17. Zastávka autobusové linkové dopravy Sadová bude během I. etapy přesunuta 

mimo pracovní místo. Přesné umístění náhradní zastávky dohodne žadatel s DI 
PČR před zahájením uzavírky a oznámí ho starostovi obce Sadová za účelem 
informování občanů.

18. Žadatel zajistí vyvěšení informace o přemístění zastávky Sadová na původní 
zastávku nejpozději 3 pracovní dny před zahájením příslušné etapy uzavírky.
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19. Žadatel zajistí označení přesunuté zastávky příslušným dopravním značením o 
výšce min. 2,20 m. 

20. Žadatel bude informovat správce přesunuté zastávky – (ARRIVA VÝCHODNÍ 
ČECHY a.s.; info.vychodnicechy@arriva.cz), o instalaci dopravního značení a před 
koncem uzavírky také o plánovaném odstranění dopravního značení, aby mohlo ze 
strany správce zastávky dojít k demontáži výlepové plochy.  

21. Případné změny termínů jednotlivých etap oznámí zhotovitel nejpozději 5 dnů před 
změnou Krajskému úřadu KHK, oddělení dopravní obslužnosti (tel. 495 817 655) a 
zároveň bude informovat i všechny dotčené dopravce.

22. Po ukončení uzavírky budou neprodleně odstraněny dopravní značky a zařízení 
umístěné na pozemních komunikacích v souvislosti s tímto rozhodnutím.

23. Zhotovitelem stavby bude společnost COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 
9, IČO 26177005.

24. Za organizování a zabezpečení akce a dodržení stanovených podmínek zodpovídá 
za zhotovitele p. Jiří Kava, tel. 733 780 182.

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

 
Účastník řízení, na něhož se toto rozhodnutí vztahuje ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu:

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČO 26177005 

Odůvodnění:

Dne 29.08.2019 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního 
hospodářství, žádost společnosti COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČO 
26177005, zastoupené na základě plné moci společností Jaroslav Michek – DIOZ, Polizy 4, 
503 26 Osice, IČO 68461135, o částečnou uzavírku silnice I/35 na správním území obcí 
Sadová a Mžany (k.ú. Sadová u Sovětic a k.ú. Dub u Mžan), v silničním km cca 90,770 – 
93,709, v celkové délce cca 2,94 km (viz situace), z důvodu realizace stavby „I/35 odb. Mžany 
– Sadová křiž. Čepro, oprava silnice“. Celkový termín uzavírky: 09.09.2019 – max. 30.11.2019. 
Rozdělení stavby na úseky a předpokládané termíny realizace jednotlivých etap jsou 
přehledně vyznačeny v grafické příloze tohoto rozhodnutí.
 
Spolu s žádostí předložil žadatel některé podklady pro posouzení uzavírky, některé byly 
doloženy v průběhu správního řízení. Silniční správní úřad měl pro své rozhodování k dispozici 
tato stanoviska a podklady: vyjádření ŘSD ČR, Správy Hradec Králové ze dne 21.08.2019, 
vyjádření Policie ČR KŘP KHK ÚO Hradec Králové, dopravního inspektorátu ze dne 
02.09.2019, vyjádření obce Sadová ze dne 29.08.2019, vyjádření SŽDC s.o. ze dne 
29.08.2019, 12.03.2019 a telefonické doplnění ze dne 03.09.2019, vyjádření společnosti 
ČEPRO a.s., harmonogram prací, situace s vyznačením úseků uzavírky a dopravních 
opatření, vyjádření KU KHK, oddělení dopravní obslužnosti ze dne 29.08.2019 a další 
podklady, např. plnou moc, vydaná stanovení přechodné úpravy provozu či mapové podklady. 

Všechna vyjádření byla souhlasná. Požadavky uvedené ve vyjádřeních byly dořešeny nebo 
zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Námitky proti povolení uzavírky nebyly podány.

Zhotovitel předložil také harmonogram prací pro uvedenou stavbu, který počítá s časovou 
rezervou pro každou z etap, neboť skutečný stav silnice bude zjištěn až po odfrézování 
živičných vrstev a následně teprve bude stanoven rozsah nutných sanací a postup prací. 
Pokud nebude nutné využít časovou rezervu, bude stavba pokračovat plynule bezprostředně 
dál.   

KÚ KHK posoudil žádost včetně všech podkladů a neshledal důvody, které by bránily povolení 
uzavírky dle žádosti. Po celkovém posouzení rozhodl silniční správní úřad o povolení částečné 
uzavírky silnice I/35 tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno

mailto:info.vychodnicechy@arriva.cz
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Silniční správní úřad stanovil za účastníky řízení v souladu se správním řádem a s § 24 odst. 
2 zákona o PK tyto subjekty:

 COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, zastoupen na základě plné moci 
společností Jaroslav Michek – DIOZ, Polizy 4, 503 26 Osice, IČO 68461135 – žadatel 
o uzavírku, zhotovitel 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa HK, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové – 
majetkový správce silnice I/35 - § 24 odst. 2a) zákona o PK

 Obec Sadová – obec, na jejímž zastavěném území se povoluje uzavírka - § 24 odst. 
2b) zákona o PK 

 Správa železniční dopravní cesty s.o., OŘ Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 
Hradec Králové – provozovatel dráhy – žel. přejezd v úseku stavby - § 24 odst. 2c) 
zákona o PK

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne 
jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy ČR, které o odvolání rozhodne, a to cestou Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, u něhož se 
odvolání podává v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Lhůta 
pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí oznámeno.

Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce nemá odkladný účinek dle §24 odst. 4 zák. č. 13/97 Sb., 
o pozemních komunikacích, v platném znění.

Z p. Ing. Jana Matějková
Referent oddělení silničního hospodářství

Přílohy: 
situace s vyznačením úseků uzavírky 

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, zastoupen na základě plné moci společností 
Jaroslav Michek – DIOZ, Polizy 4, 503 26 Osice
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa HK, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
Obec Sadová, 503 15
Správa železniční dopravní cesty s.o., OŘ Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec 
Králové
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Na vědomí (doručení datovými schránkami):
Policie ČR KŘP KHK ÚO Hradec Králové, dopravní inspektorát
Obec Mžany
Obec Dohalice  
Obec Sovětice
Obec Hněvčeves
Společnost ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, oblast HK
Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravně správních agend

E-mail:
Ministerstvo dopravy ČR, Nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1
Ministerstvo dopravy ČR, prac. ŘSD Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
Ministerstvo dopravy ČR, prac. ŘSD Správa Chomutov, prac. Ústí n. L., AZ PALÁC ZDAR a.s., 
ul. Dlouhá 1/12, 400 01 Ústí nad Labem
Zdravotnická záchranná služba KHK, oblast HK    
Hasičský záchranný sbor KHK, oblast HK
KUKHK, ODSH, odd. dopravní obslužnosti - ZDE
BusLine KHK s.r.o.
BusLine LK s.r.o.
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
KAD,spol. s r.o.
CAR - TOUR spol. s r.o.
ČD GŘ ROC
Agentura logistiky - Regionální středisko vojenské dopravy HK 
JSDI -  informační systém
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