Krajský úřad Královéhradeckého kraje
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 10.06.2022
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-21539/DS/2022-5 (MT)

Dle rozdělovníku

VYŘIZUJE: Ing. Jana Matějková
ODBOR: dopravy a silničního hospodářství
ODDĚLENÍ: silničního hospodářství
TELEFON: 702 196 322
E-MAIL: jmatejkova@kr-kralovehradecky.cz
DATUM: 08.07.2022
Počet listů: 5
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 N + N – konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., IČO 44564287, se sídlem Nerudova
2215, 412 01 Litoměřice, kterou zastupuje na základě plné moci společnost SAVOZ s.r.o., IČO 25959212,
U Kamene 1266, 506 01 Jičín, ze dne 10.06.2022, a podle ustanovení § 24 zákona o PK
povoluje
úplnou uzavírku silnice I/35 v obci Kněžnice
v místě železničního přejezdu P4698, v termínu 13.07.2022
z důvodu provedení opravy tohoto železničního přejezdu.
Organizace uzavírky:
Úplná uzavírka silnice I/35 v místě uvedeného železničního přejezdu. Provoz bude veden po objízdných
trasách (viz zákres v grafické příloze).
Objízdná trasa pro nákladní vozidla (obousměrně):
I/35 Kněžnice – Jičín – I/16 – Sobotka – II/281 – Mladějov – Újezd pod Troskami – zpět na I/35
Objízdná trasa pro osobní vozidla:
Směr Jičín → Turnov: I/35 Jinolice – vlevo III/2818 – III/28110 – III/28119 – Libuň – zpět na I/35
Směr Turnov → Jičín: I/35 Libuň – vpravo III/2819 – III/2818 – Jinolice – zpět na I/35
Objízdná trasa pro autobusovou linkovou dopravu (obousměrně):
I/35 Kněžnice – po komunikaci v obci Kněžnice – III/28610 – I/35
Všechny zastávky budou obsluhovány beze změny.
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Objízdná trasa autobusových linek:

Zdroj mapového podkladu: mapy.cz
Uzavírka ovlivní provoz těchto autobusových linek:
631511 Jičín-Podůlší-Jinolice-Hrdoňovice-Mladějov, dopravce: BUSLINE KHK s.r.o.
670350 Liberec-Turnov-Rovensko p.Tr.-Jičín, dopravce: BUSLINE KHK s.r.o.
670370 Liberec-Turnov-Jičín-Hořice-Hradec Králové, dopravce: BUSLINE LK s.r.o.
670391 Turnov-Hrubá Skála-Újezd p.Tr.-Libuň-Holín-Jičín: BUSLINE LK s.r.o.
671370 Liberec-Turnov-Jičín-Hořice-Hradec Králové, dopravce: BUSLINE KHK s.r.o.
671391 Turnov-Hrubá Skála-Újezd p.Tr.-Libuň-Holín-Jičín: BUSLINE KHK s.r.o.
Po dobu uzavírky nebude na dotčených linkách vydán výlukový jízdní řád.
Integrovaný záchranný systém: úplná uzavírka silnice; průjezd nebude možný
Přeprava nadměrných nákladů: úplná uzavírka silnice; průjezd nebude možný; objízdné trasy nejsou
vhodné pro přepravu nadměrných nákladů
Podmínky povolení uzavírky:
1. Dotčený železniční přejezd na silnici I/35 smí být uzavřen max. na dobu uvedenou v rozhodnutí.
Zhotovitel je povinen využít všech možností ke zkrácení doby uzavírky.
2. Práce, které jsou příčinou uzavírky, budou probíhat co nejrychleji, bez neodůvodněných průtahů,
s cílem co nejvíce zkrátit omezení provozu na silnici I. třídy.
3. Uzavírka i objížďky musí být označeny dopravním značením v souladu se zde vydaným
Stanovením přechodné úpravy provozu čj. KUKHK-21956/DS/2022-3 (Vj) ze dne 29.06.2022 a
Stanovením
přechodné
úpravy
provozu
vydaným
Městským
úřadem
Jičín
čj.
MuJc/2022/16312DOP/MoE ze dne 24.06.2022. 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. Před zahájením i po ukončení uzavírky bude provedena na výzvu zhotovitele prohlídka objízdných
tras po silnicích II. a III. třídy k porovnání stavu komunikací a provedení soupisu případných škod k
jejich následnému odstranění, resp. jejich náhrady. Zhotovitel k prohlídce přizve zástupce Správy
silnic KHK p.o.
5. V případě, že během doby objížďky dojde k poškození nebo znečištění silnic II. nebo III. třídy
určených k objízdné trase, je zhotovitel povinen zajišťovat její údržbu.
6. V případě neočekávané změny termínu uzavírky bude zhotovitel bezodkladně informovat silniční
správní úřad a dotčené dopravce.
7. Případné škody způsobené úplnou uzavírkou a objížďkami budou neprodleně odstraněny a
uvedeny do původního stavu. Náhrada případných škod vzniklých vlivem uzavírky a objížděk se
uskuteční na náklad žadatele o uzavírku.
8. Po ukončení uzavírky budou neprodleně odstraněny dopravní značky a zařízení umístěné na
pozemních komunikacích v souvislosti s tímto rozhodnutím.
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9. Zhotovitelem stavby bude společnost N + N – konstrukce a dopravní stavby Litoměřice s.r.o.,
Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice, IČO 44564287.
10. Za organizování a zabezpečení akce a dodržení stanovených podmínek zodpovídá zhotovitel.
Kontaktní osoba za zhotovitele: Ing. Ondřej Karas, tel. 773 613 351.
11. Toto rozhodnutí bude po dobu uzavírky k dispozici v místě uzavírky pro případ kontroly osobami
pověřenými výkonem státního dozoru na silnicích.
Účastník řízení, na nějž se toto rozhodnutí vztahuje ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu:
společnost N + N – konstrukce a dopravní stavby Litoměřice s.r.o., Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice, IČO
44564287
Odůvodnění:
Dne 10.06.2022 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství
(dále i jen KÚ KHK nebo silniční správní úřad) žádost společnosti N + N – konstrukce a dopravní stavby
Litoměřice, s.r.o., IČO 44564287, se sídlem Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice, kterou zastupuje na
základě plné moci společnost SAVOZ s.r.o., IČO 25959212, U Kamene 1266, 506 01 Jičín, o úplnou
uzavírku silnice I/35 v obci Kněžnice v místě železničního přejezdu P4698, v termínu 13.07.2022 z důvodu
provedení opravy tohoto železničního přejezdu. Provoz bude veden po objízdných trasách uvedených ve
výroku rozhodnutí.
Dnem podání návrhu bylo zahájeno správní řízení ve věci obecného omezení uzavírkami a objížďkami ve
smyslu § 24 zákona o PK. Silniční správní úřad po prostudování žádosti a podkladů oznámil dne
20.06.2022 účastníkům řízení a dotčenému orgánu na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích – Policii ČR zahájení správního řízení v uvedené věci a zároveň projednání
uzavírky dle § 24 odst. 2 zákona o PK a stanovil lhůtu pro možné vyjádření se k uvedenému řízení. KÚ
KHK dále umožnil účastníkům řízení nahlédnutí do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve smyslu §
36 odst. 3 správního řádu a stanovil pro to lhůtu.
V dané lhůtě KÚ KHK neobdržel přímo žádná vyjádření, pouze žadatel o uzavírku doplnil vyjádření
dotčených obcí, která si sám vyžádal ještě před podáním žádosti o uzavírku. Doložená vyjádření byla
souhlasná. Dále KÚ KHK obdržel Stanovení přechodné úpravy provozu vydané Městským úřadem Jičín.
Možnosti seznámit se s podklady před vydáním rozhodnutí a vyjádřit se k nim žádný z účastníků řízení
nevyužil.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný silniční
správní úřad prostudoval a posoudil veškeré podklady, které měl k dispozici pro své rozhodnutí, projednal
uzavírku ve smyslu § 24 odst. 2 zákona o PK a zhodnotil celkovou situaci. Proti povolení uzavírky nebyly
podány žádné námitky. Jedná se o krátkodobou uzavírku na 1 den. KÚ KHK se zabýval také návrhem
vedení objízdných tras. Objízdná trasa pro nákladní vozidla je vedena po silnicích I. a II. třídy, objízdná
trasa pro osobní vozidla je vedena po nejbližších silnicích III. třídy, částečně odděleně pro oba směry jízdy.
Co se týče autobusové linkové dopravy, byla zvolena nejbližší možná objízdná trasa vzhledem k nutnosti
obsluhy zastávek v obci Kněžnice. Silniční správní úřad považuje tyto objízdné trasy pro daný účel za
vyhovující. Byly odsouhlaseny také Policií ČR, dopravním inspektorátem Jičín, dotčeným orgánem na
úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
Po prostudování podkladů a projednání došel KÚ KHK k závěru, že k povolení uzavírky ani k objízdným
trasám nebyl vyjádřen žádný nesouhlas, v podkladech nejsou žádné rozpory a je možné úplnou uzavírku
silnice I/35 v místě železničního přejezdu povolit.
Silniční správní úřad se zabýval také otázkou stanovení okruhu účastníků řízení. Při jeho stanovení
vycházel ze zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění (správní řád), a ze zákona o PK jako speciálního
zákona. Silniční správní úřad stanovil za účastníky řízení v souladu s těmito předpisy tyto subjekty:
<0000>

společnost N + N – konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., Nerudova 2215, 412 01
Litoměřice, zastoupená na základě plné moci společností SAVOZ s.r.o., U Kamene 1266, 506 01
Jičín – žadatel o uzavírku
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové –
majetkový správce silnic I. třídy, tj. silnice, která se uzavírá a po které je vedena část objízdné
trasy - § 24 odst. 2 a) zákona o PK
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Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., Na Okrouhlíku 1371, 500 02 Hradec Králové –
majetkový správce silnic II. a III. třídy, tj. silnic, po kterých jsou vedeny objízdné trasy - § 24 odst.
2 a) zákona o PK
Správa železnic s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec
Králové – provozovatel dráhy - § 24 odst. 2 c) zákona o PK
Obce, na jejichž zastavěném území se povoluje uzavírka nebo objížďka: Kněžnice, Jinolice,
Libuň, Podůlší, Kbelnice, Ohaveč, Ohařice, Sobotka, Mladějov, Újezd pod Troskami - § 24 odst. 2
b) 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
doručení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.
Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce nemá odkladný účinek (§24 odst. 4 zák. č. 13/97 Sb., o pozemních
komunikacích, v platném znění).

Z p. Ing. Jana Matějková
Referent oddělení silničního hospodářství
Příloha: situace s vyznačením místa uzavírky a objízdných tras

Rozdělovník
Účastníci řízení:
Datové schránky:
N + N – konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice,
zastoupená společností SAVOZ s.r.o., U Kamene 1266, 506 01 Jičín
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., Na Okrouhlíku 1371, 500 02 Hradec Králové
Správa železnic s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec
Králové
Obce a města:
Kněžnice, Kněžnice 123, 50601 Kněžnice,
Jinolice, Jinolice 39, 50601 Jinolice
Libuň, Libuň 27, 50715 Libuň
Podůlší, Podůlší 90, 50601 Podůlší
Kbelnice, Kbelnice 1, 50601 Kbelnice
Ohaveč, Ohaveč 9, 50601 Ohaveč
Ohařice, Ohařice 41, 50601 Ohařice
Sobotka, Boleslavská 440, 50743 Sobotka
Mladějov, Mladějov 45, 50745 Mladějov
Újezd pod Troskami, Újezd pod Troskami 29, 51263 Újezd pod Troskami
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Na vědomí:
Datové schránky:
Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, územní odbor, dopravní inspektorát Jičín,
Balbínova 24, 506 01 Jičín
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor JC
Městský úřad Jičín, odbor dopravy a silničního hospodářství
E-mail:
Ministerstvo dopravy, Nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1
Ministerstvo dopravy, prac. ŘSD Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice
Ministerstvo dopravy, prac. ŘSD Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
Ministerstvo dopravy, Winstona Churchilla 1344/2, 400 01 Ústí nad Labem
Ministerstvo dopravy, Poděbradova 1702/61b, 702 00 Ostrava
Zdravotnická záchranná služba KHK – JC
Hasičský záchranný sbor KHK – JC
Agentura logistiky – Regionální středisko vojenské dopravy HK
KÚ KHK, odd. dopravní obslužnosti – zde
BUSLINE KHK s.r.o.
BUSLINE LK s.r.o.
ČD OŘOD Střed
JSDI – celostátní informační systém
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