Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 22.04.2020
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-14005/DS/2020-2 (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: 14.05.2020
Počet listů: 6
Počet příloh: 2 / listů: 2
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 projednání v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění vyhovuje žádosti společnosti STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec
Králové, IČO 60838744, ze dne 22.04.2020 a
povoluje
podle ustanovení § 24 zákona o PK částečnou uzavírku silnice I/11 v Hradci Králové,
v úseku od okružní křižovatky se silnicí II/324 (křižovatka „Bláhovka“) po okružní křižovatku
silnic I/11, I/33 a I/35 (křižovatka „u ČKD“), km cca 45,711 – 49,050, viz přiložené situace,
z důvodu provedení opravy této silnice v rámci stavby „I/11 Hradec Králové, přeložka
čtyřpruh, oprava silnice“.
Celkový termín uzavírky: 18.05.2020 – 23.08.2020
Předpokládané termíny jednotlivých etap:
0. etapa
18.5.2020 - 24.5.2020
I. etapa
25.5.2020 - 21.6.2020
II. etapa
22.6.2020 - 12.7.2020
III. etapa
13.7.2020 - 26.7.2020
IV. etapa
27.7.2020 - 23.8.2020
Termíny jednotlivých etap, v rámci celkového termínu, jsou uvedeny jako orientační, mohou
být pozměněny podle reálného průběhu stavebních prací.
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Etapy uzavírky, úseky, objízdné trasy:
0. etapa
Provedení přípravných prací s omezením provozu v jednom jízdním pruhu.
- rozšíření a zpevnění krajnic
- vybourání obrub dopravních ostrůvků, odtěžení materiálu (výplně ostrůvků)
- provizorní vrstvy komunikace v místě ostrůvků
- provoz bude sveden do jednoho jízdního pruhu a řízen v pracovní době pověřenými pracovníky
zhotovitele, mimo pracovní dobu bude provoz bez omezení
I. etapa
1. Provádění prací v pravém jízdním pásu ve směru od okružní křižovatky (dále jen OK) ČKD směr k
OK Bláhovka (Pražská) - odfrézování krytu, vybourání obrub, oprava poruch, nové obruby a dlažby,
pokládka asfaltových vrstev
2. Okružní křižovatky Zelená a Dvorská (pravá strana)
Provoz bude sveden do jednoho jízdního pásu, ve kterém bude provoz veden ve dvou protisměrných
jízdních pruzích o šířce 2 x 3,0 m.
Při provádění prací v I. etapě dojde k uzavření OK Dvorská:
- bude zajištěn průjezd pouze vozidlům MHD, mimo dva víkendy, kdy bude prováděna pokládka vrchní
obrusné vrstvy
Objízdná trasa z Hradce Králové směr Svobodné Dvory: po silnici I/35 přes OK u ČKD směr Jičín a
dále vlevo po místní komunikaci ul. Spojovací do Svobodných Dvorů. Objízdná trasa je obousměrná.
Při provádění prací v I. etapě dojde k uzavření OK Zelená
Objízdná trasa z Hradce Králové směr Stěžery: po Pražské třídě přes OK Bláhovka na silnici I/11, po
ní dále za přivaděč na dálnici, za kterým se vpravo napojí na silnici II/324 vedoucí do obce Stěžery.
Objízdná trasa je obousměrná.
II. etapa
1. Provádění prací v levém jízdním pásu ve směru od OK ČKD k OK Bláhovka (Pražská)
- odfrézování krytu, oprava poruch, pokládka asfaltových vrstev
2. Okružní křižovatky Zelená a Dvorská (levá strana)
Provoz bude sveden do jednoho jízdního pásu, ve kterém bude provoz veden ve dvou protisměrných
jízdních pruzích o šířce 2 x 3,0 m.
III. etapa
Dokončovací práce na okružních křižovatkách Zelená a Dvorská
- provoz bude sveden v pracovní době do jednoho jízdního pruhu a bude řízen pověřenými pracovníky
zhotovitele
- mimo pracovní dobu bude provoz bez omezení
IV. etapa
Dokončovací práce - svodidla, vodorovné a svislé dopravní značení

Integrovaný záchranný systém: průjezd po silnici I/11 možný, kolmý průjezd přes okružní
křižovatky Dvorská a Zelená uzavřen
Provoz nadměrných nákladů: šířkové omezení 3,0 m
Městská hromadná doprava:
Vozidlům MHD bude umožněn průjezd okružní křižovatkou Dvorská po celou dobu uzavírky
kromě dvou víkendů, kdy bude prováděna pokládka asfaltového krytu vozovky. O těchto
víkendech bude objízdná trasa vedena ulicí Za Škodovkou, po silnici I/35 ul. Koutníkova přes
OK u ČKD směr Jičín a dále vlevo po místní komunikaci ul. Spojovací, Dvorská a Cihlářská
do Svobodných Dvorů. Po tuto dobu budou zrušeny zastávky Svobodné Dvory a Dvorská,
zřízeny budou náhradní zastávky Zelenina v obou směrech v ulici Za Škodovkou (s využitím
stávajících autobusových zálivů) a Dělnický dům v obou směrech v ulici Dvorská.
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Veřejná linková autobusová doprava: beze změny trasy
Podmínky povolení uzavírky:
1. Dotčený úsek silnice I/11 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,
v prodloužených směnách, i o víkendech a bez neodůvodněných průtahů,
s cílem co nejvíce zkrátit omezení provozu na silnici I. třídy.
3. Uzavírka i objížďka musí být označeny dopravními značkami v souladu se
Stanovením přechodné úpravy provozu vydaným zdejším odborem dopravy a
silničního hospodářství pod č.j. KUKHK-14962/DS/2020-4 (VA) ze dne
12.05.2020 a Stanovením přechodné úpravy provozu vydaným Magistrátem
města Hradec Králové, odborem dopravně správních agend čj. SZ
MMHK/068202/2020 OD1/Pac ze dne 28.04.2020. Po celou dobu uzavírky bude
dopravní značení denně kontrolováno a udržováno v řádném stavu. Označení
zabezpečuje žadatel o uzavírku a objížďku na svůj náklad a odpovídá za jeho
stav po celou dobu uzavírky.
4. Během provádění prací nesmí dojít ze strany zhotovitele k ohrožení bezpečnosti
provozu na pozemních komunikacích.
5. Průjezdné jízdní pruhy budou mít šířku min. 3,0 m, lépe 3,25 m.
6. Omezení provozu bude probíhat pouze na nezbytně nutnou dobu. Zhotovitel je
povinen, pokud to bude možné, obnovit provoz ve všech jízdních pruzích silnice
I/11.
7. Před zahájením provozu po objízdné trase po silnici II/324 a bezprostředně po
jejím ukončení zajistí zhotovitel provedení kamerového záznamu celé objízdné
trasy, který neprodleně předá společnosti Správa silnic Královéhradeckého kraje
p.o. (popř. i včetně fotodokumentace) tento záznam bude obsahovat záběry na
komunikaci II. třídy a na její součásti a příslušenství (silniční příkopy, krajnice,
svislé dopravní značení apod.). Po ukončení vedení objízdné trasy bude
provedena kontrola stavu silnice. Případné škody na majetku KHK, které
prokazatelně vzniknou během vedení objízdné trasy, budou zhotovitelem
zaevidovány a neprodleně předány SS KHK. Po provedení kontroly stavu silnice
a prošetření bude zhotovitel vyzván k jejich následnému odstranění. Rozsah
případných oprav bude předem schválen inspektorem silniční sítě panem
Michalem Špásem (tel. 728 497 120).
8. Zhotovitel stavby umožní pomocí pracovníků stavby průjezd autobusů MHD
okružní křižovatkou Dvorská po celou dobu stavby, kromě dvou víkendů, kdy
bude prováděna pokládka asfaltového krytu vozovky.
9. Termín pokládky vrchní obrusné vrstvy v okružní křižovatce Dvorská bude
oznámen zhotovitelem Dopravnímu podniku města Hradec Králové a.s. a
Magistrátu města Hradec Králové, odboru dopravně správních agend min. 10
dní předem.
10. Vjezd a výjezd vozidel MHD v okružní křižovatce Dvorská bude probíhat přes
probíhající stavbu a bude po celou dobu operativně řízen odpovědnými
pracovníky zhotovitele pro zajištění bezpečného průjezdu autobusů přes tento
úsek.
11. Před zahájením prací dohodne zhotovitel se společností Hradecké služby a.s.
organizaci svozu odpadů (tel. 606 153 707 dispečerka, případně 724 093 988 p.
Jaeger).
12. Zhotovitel bude před zahájením uzavírky informovat Komisi místní samosprávy
Svobodné Dvory o termínu uzavírky, rozsahu a z toho plynoucího omezení
provozu s kontaktem na zodpovědnou osobu za uzavírku.
13. 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.
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14. Pracovní stroje nesmějí při provádění prací tvořit překážku silničního provozu ani
zakrývat značení.
15. Případné škody způsobené 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.
16. Po ukončení uzavírky budou neprodleně odstraněny dopravní značky a zařízení
umístěné na pozemních komunikacích v souvislosti s tímto rozhodnutím.
17. Zhotovitelem stavby bude společnost STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03
Hradec Králové, IČO 60838744.
18. Za organizování a zabezpečení akce a dodržení stanovených podmínek
zodpovídá za zhotovitele stavbyvedoucí pan Radek Košťál, tel. 724 263 638.
19. 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:
společnost STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČO 60838744
Odůvodnění:
Dne 22.04.2020 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního
hospodářství (dále jen KÚ KHK) žádost společnosti STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03
Hradec Králové, IČO 60838744, o částečnou uzavírku silnice I/11 v Hradci Králové, v úseku
od okružní křižovatky se silnicí II/324 (křižovatka „Bláhovka“) po okružní křižovatku silnic I/11,
I/33 a I/35 (křižovatka „u ČKD“), km cca 45,711 – 49,050, viz přiložené situace, z důvodu
provedení opravy této silnice v rámci stavby „I/11 Hradec Králové, přeložka čtyřpruh, oprava
silnice“. Celkový termín uzavírky 18.05.2020 – 23.08.2020.
Oprava bude rozdělena do 5 etap, které jsou popsány ve výroku tohoto rozhodnutí. Oprava
silnice navazuje na opravu dalších úseků provedenou na podzim předešlého roku.
KÚ KHK měl při posouzení žádosti k dispozici tyto podklady: žádost o uzavírku, situace
s vyznačením úseku uzavírky a dopravních opatření v jednotlivých etapách stavby,
harmonogram prací, souhlas ŘSD ČR, Správy Hradec Králové ze dne 22.04.2020, vyjádření
města Hradec Králové ze dne 28.04.2020, vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje
ze dne 14.05.2020, vyjádření Policie ČR, KŘP KHK, ÚO Hradec Králové, dopravního
inspektorátu ze dne 07.05.2020, vyjádření Dopravního podniku města Hradec Králové,
vyjádření oddělení dopravní obslužnosti KÚ KHK ze dne 13.05.2020 a další podklady např.
mapové podklady či vydaná stanovení přechodné úpravy provozu. Silniční správní úřad
prostudoval všechny podklady, vyjádření a posoudil je. Proti povolení uzavírky nebyly podány
žádné námitky. Připomínky či požadavky byly vyřešeny nebo zahrnuty do podmínek tohoto
rozhodnutí nebo stanovení přechodné úpravy provozu.
Doporučení města Hradec Králové zajistit možnost bezpečného překonání vozovky silnice
I/11 pro pěší v místě stavby v ul. Dvorská (přechod pro chodce, místo pro přecházení) nebylo
kladně posouzeno. Vzhledem k zajištění větší bezpečnosti chodců a bezpečného provozu ve
stavbě byl zrušen přechod pro chodce na silnici I/11 a bude zajištěn pohyb osob po trase
vyznačené v projektové dokumentaci stavby, byť dlouhé 1 km. Při přípravném projednávání
uzavírky již v roce 2019 byly hledány a prodiskutovány různé varianty možností přechodu
chodců přes silnici I/11, avšak z důvodu pohybu chodců po silnici I. třídy, kde bude veden
obousměrný provoz, absence ostrůvků a dále pohybu chodců v prostoru stavby, kde probíhá
provoz, nebylo nalezeno vhodné a bezpečné řešení. Tento výsledek byl projednán a
odsouhlasen také Policií ČR, dopravním inspektorátem Hradec Králové.
Silniční správní úřad se zabýval také otázkou délky doby uzavírky. Zhotovitel sdělil, že na
stavbu je navržený harmonogram prací a na tuto dobu požádal o uzavírku silnice.
4

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako
příslušný silniční správní úřad posoudil veškeré podklady, které měl k dispozici pro své
rozhodnutí a zhodnotil celkovou situaci. Žádost o uzavírku a objížďku byla řádně projednána
ve smyslu § 24 zákona o PK. Silniční správní úřad po komplexním posouzení podkladů,
celkové situace a všech jemu známých okolností, došel k závěru, že nejsou důvody pro
nepovolení uzavírky. Po posouzení žádosti a veškerých podkladů tedy byla povolena
částečná uzavírka silnice I/11 tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.
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:





STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČO 60838744 – žadatel o
uzavírku a zhotovitel stavby
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
kterých je vedena objízdná trasa
Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
– majetkový správce silnice II/324, po které je vedena objízdná trasa
Město Hradec Králové – město, na jehož zastavěném území se povoluje uzavírka a
objížďka a vlastník místních komunikací, po kterých je vedena objízdná trasa
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 (§24 odst. 4 zák. č. 13/97 Sb., o
pozemních komunikacích, v platném znění).

Z p. Ing. Jana Matějková
Referent oddělení silničního hospodářství

Přílohy:
1 x celková situace s vyznačením úseku uzavírky
1 x situace uzavřeného úseku a objízdných tras
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Rozdělovník:
Účastníci řízení:
STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Kr., Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové, ČSA 408, 502 00 Hradec Králové
Na vědomí:
Policie ČR KŘP KHK ÚO Hradec Králové DI
Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s., Pouchovská 153, 500 03 Hradec Králové
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor 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
ZZS KHK – HK
HZS KHK – HK
Agentura logistiky - Regionální středisko vojenské dopravy HK
ČD GŘ ROC
Oddělení dopravní obslužnosti - ZDE
JSDI - informační systém
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