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Vaše  č.j.:   

DLE ROZDĚLOVNÍKU 

Naše č.j.: MUKO-34160/2021-nk  
Spisová značka: 3905/2021  
Vyřizuje: Nikola Kopecká  
Kontakt: 725 390 489  
Sp. znak, sk. režim: 280.1.11, S/5  
Datum: 13.09.2021  
 

R O Z H O D N U T Í  
 

Žadatel, společnost STRABAG a.s., IČO: 608 38 744, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice, 
podal dne 01.09.2021 u zdejšího silničního správního úřadu žádost o povolení  uzavírky komunikace, 
konkrétně silnice č. III/3164 na poz. č. par. 1503 (ostatní plocha - silnice) v obci a v k.ú. Doudleby nad 
Orlicí  a dále  na poz. č. parc. 1527/1 (ostatní plocha – silnice) v obci Doudleby nad Orlicí a k.ú. 
Vyhnánov. 

 

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, jako věcně příslušný silniční 
správní úřad a speciální stavební úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a jako místně 
příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na základě žádosti výše 
uvedeného žadatele vydává dle § 24 zákona o pozemních komunikacích  
 

p o v o l e n í  
 

k úplné uzavírce části silnice č. III/3164 na poz. č. par. 1503 (ostatní plocha - silnice) v obci a v k.ú. 
Doudleby nad Orlicí  a dále  na poz. č. parc. 1527/1 (ostatní plocha – silnice) v obci Doudleby nad 
Orlicí a k.ú. Vyhnánov, z důvodu zajištění pokládky živičných vrstev na silnici č. III/3164  v úseku od 
křižovatky ulice Dukelská s ulicí Jiráskova  po čp 38 Vyhnánov. 

 
 

v termínu: od 20.09.2021 do 30.09.2021. 
 

II. bez nařízené objízdné trasy  

 
Dopravní opatření z hlediska veřejné linkové autobusové dopravy:  
vynechané zastávky: Záměl,,prodejna (náhradní zastávka Záměl,,žel.zast.), Doudleby 
n.Orl.,Vyhnánov,  Doudleby n.Orl.,Dukelská, Svídnice,,odb. Suchá Rybná. Zastávka Doudleby 
n.Orl.,,u váhy bude fungovat pouze na komunikaci I/11. 
 
Dopravní opatření – změna trasování: 
Linka 661227 dopravce AUDIS BUS – od Vrbic autobus jede přes Suchou Rybnou, pokračuje do 
Kostelecké Lhoty a Kostelce nad Orlicí. Cestou obslouží zastávky Svídnice,Suchá Rybná, Kostelec 
n.Orl.,,Na Skále a Kostelec n.Orl.,,žel.zast. 
 
Linka 661250 dopravce AUDIS BUS a 700931 dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí a.s. – spoje, které 
obsluhují Doudleby nad Orlicí, ve směru od Vamberka dojedou na zastávku Doudleby n.Orl.,,žel.st. a 
vrací se po I/11 na okružní křižovatku u Vamberka, odkud pokračují po I/14 do Záměle. V opačném 
směru ze Záměla jede autobus po I/14 a I/11 do Doudleb nad Orlicí k žel.st., kde se otáčí a dále 
pokračuje po své trase. 
 
Budou vydány výlukové jízdní řády. 
 
Po dobu uzavírky bude zřízena dočasná zastávka „Svídnice,Suchá Rybná“ u zvonice, v centru místní 
části obce.  Přenosný dopravní označník zajistí Žadatel. 

mailto:podatelna@muko.cz
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Stálé zastávky Doudleby n.Orl.,,Dukelská, Doudleby n.Orl.,,Vyhnánov, Záměl,,prodejna a 
Svídnice,,odb. Suchá Rybná Zhotovitel zakryje.  
 
Na zastávku Záměl,,prodejna umístí Žadatel informační leták o dočasném neobsluhování zastávky a 
informace o náhradní zastávce Záměl,,žel.zast.  minimálně 3 pracovní dny před vlastním zahájením 
uzavírky. 
V případě změny termínu, zkrácení nebo prodloužení uzavírky je Zhotovitel povinen písemně 
informovat minimálně 10 dní předem Oddělení dopravní obslužnosti Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje. 
 

Podmínky uzavírky: 
1. Uzavírka smí být zahájena až po nabytí účinnosti Stanovení přechodné úpravy provozu vydaným 

zdejším dopravním úřadem pod č.j. MUKO-33713/2021-nk ze dne 08.09.2021. 
2. Uzavírka smí být zahájena až po nabytí účinnosti Stanovení přechodné úpravy provozu vydaným 

MěÚ Rychnov nad Kněžnou, pod č.j. MURK-OVŽP/23596/21-3958/21/No ze dne 06.09.2021. 
3. Dotčený úsek komunikace smí být uzavřen max. na dobu uvedenou v rozhodnutí a způsobem 

uvedeným v rozhodnutí. Žadatel je povinen využít všech možností ke zkrácení doby uzavírky. 
4. Úsek uzavírky bude shodný s úsekem vyznačeným v situačním plánku, který je nedílnou součástí 

tohoto rozhodnutí. 
5. Uzavírka musí být označena dopravními značkami v souladu se Stanovením přechodné úpravy 

provozu vydaným zdejším dopravním úřadem pod č.j. MUKO-33713/2021-nk ze dne 08.09.2021. 
Po celou dobu uzavírky bude dopravní značení udržováno v řádném stavu. Označení zabezpečuje 
žadatel na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po celou dobu uzavírky. 

6. Uzavírka musí být označena dopravními značkami v souladu se Stanovením přechodné úpravy 
provozu vydaným MěÚ Rychnov nad Kněžnou, pod č.j. MURK-OVŽP/23596/21-3958/21/No ze dne 
06.09.2021. Po celou dobu uzavírky bude dopravní značení udržováno v řádném stavu. Označení 
zabezpečuje žadatel na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po celou dobu uzavírky. 

7. 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. 

8. Žadatel zajistí dostatečným a prokazatelným způsobem informovanost všech občanů dotčených 
uzavírkou, rovněž bude dohodnut režim přístupu k provozovnám a jednotlivým podnikatelským 
subjektům. 

9. Po definitivním ukončení prací (ukončení povolené uzavírky) bude dopravní značení umístěné v 
souvislosti s omezením (uzavírkou) neprodleně odstraněno a uzavřený úsek (železniční přejezdy) 
budou otevřeny veřejnému provozu. 

10. Budou dodrženy veškeré podmínky vyplývající např. z rozhodnutí, vyjádření, souhlasů 
a závazných stanovisek dotčených orgánů a majetkového správce: 

 

Stanoviska Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravního inspektorátu 
Rychnov nad Kněžnou, pod č.j. KRPH-78916/ČJ-2021-050706 ze dne 25.08.2021, které 
spočívají v: 

o Z hlediska zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu akce umístěte dopravní 
značky dle přiloženého situačního náčrtu. Dopravní značení je nutno průběžně kontrolovat a 
zjištěné závady neprodleně odstraňovat.  

o Veškeré výkopy budou řádně zabezpečeny proti případným pádům chodců či vozidel, za snížené 
viditelnosti budou osvětleny. Stavební materiál a výkopek nebude ukládán na těleso komunikace, 
případné znečištění vozovky bude neprodleně odstraněno a vozovka bude uvedena do původního 
stavu. 

 

Toto stanovisko je součástí spisu vedené silničním správním úřadem, jeho originál vlastní 
žadatel. Podmínky z něj vyplývající jsou pro žadatele závazné. 
 

11. Ihned po ukončení povolené uzavírky bude dopravní značení uzavírky odstraněno a vozovka bude 
otevřena veřejnému provozu. 

 

Za organizování a zabezpečení uzavírky a dodržování stanovených podmínek zodpovídá, dle § 39 
odst. 4 písm. d) zákona o pozemních komunikacích, žadatel prostřednictvím svého stavbyvedoucího 
pana Ing. Zbyňka Pernici, tel.č. 721 468 843. 
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Účastník řízení dle § 27 správního řádu: 
STRABAG a.s., IČO: 608 38 744, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – JINONICE 

 

Námitky účastníků řízení nebyly vzneseny. 
 
 

O d ů v o d n ě n í :  
 

Dne 01.09.2021 výše uvedený žadatel podal u zdejšího silničního správního úřadu žádost o povolení 
částečné uzavírky komunikace. Konkrétně o uzavírku silnice č. III/3164 na poz. č. par. 1503 (ostatní 
plocha - silnice) v obci a v k.ú. Doudleby nad Orlicí  a dále  na poz. č. parc. 1527/1 (ostatní plocha – 
silnice) v obci Doudleby nad Orlicí a k.ú. Vyhnánov, z důvodu zajištění pokládky živičných vrstev na 
silnici č. III/3164  v úseku od křižovatky ulice Dukelská s ulicí Jiráskova  po čp 38 Vyhnánov. 

 

Dnem podání žádosti bylo ve smyslu § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení o vydání povolení 
k uzavírce výše uvedené komunikace. 
 

Žádost o povolení uzavírky byla doložena těmito doklady: 
- stanoviskem Krajského Ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravního inspektorátu 

Rychnov nad Kněžnou, ke stanovení dopravního značení ze dne 25.08.2021 pod č.j. KRPH-
78916/ČJ-2021-050706 

- souhlasem vlastníka pozemní komunikace (Správa silnic Královéhradeckého kraje) 
s částečnou uzavírkou silnice č. III/3164 

- souhlasem účastníka řízení (Městys Doudleby nad Orlicí – obec, na jejímž zastavěném území 
má být povolena uzavírka) s částečnou uzavírkou silnice č. III/3164 

- situačním výkresem s vyznačením uzavírky 
 
Dne 06.09.2021 silniční správní úřad obdržel: 

- Stanovení přechodné úpravy provozu vydané MěÚ Rychnov nad Kněžnou, pod č.j. MURK-
OVŽP/23596/21-3958/21/No ze dne 06.09.2021 
 

Dne 08.09.2021 byla žádost doplněna:  
- změnu situačního výkresu odsouhlaseného Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého 

kraje, dopravního inspektorátu Rychnov nad Kněžnou, pod č.j. KRPH-78916/ČJ-2021-050706, 
která spočívá v odstranění dopravního značení na silnici č. I/11 v k.ú. Doudleby nad Orlicí. 

- o Stanovení přechodné úpravy provozu MěÚ Kostelec nad Orlicí, pod č.j. MUKO-33713/2021-
nk ze dne 08.09.2021 

- o prohlášení účastníka řízení (Městys Doudleby nad Orlicí – obec, na jejímž zastavěném 
území má být povolena uzavírka), že se vzdává práva dle § 36 odst. 3 správního řádu na 
vyjádření k podkladům rozhodnutí 

 
Dne 09.09.2021 byla žádost doplněna: 
- o vyjádřením Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy, oddělení obslužnosti ze 

dne 09.09.2021 pod č.j. 908/ODO/2021 
- o prohlášení účastníka řízení (Správa silnic Královéhradeckého kraje - vlastník pozemní 

komunikace), že se vzdává práva dle § 36 odst. 3 správního řádu na vyjádření k podkladům 
rozhodnutí  
 

 

Silniční správní úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu 

účastníků řízení ve smyslu § 27 správního řádu takto: 

 
 

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 
Žadatel: 
STRABAG a.s., IČO: 608 38 744, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – JINONICE 
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Účastník řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu: 
Vlastníci pozemní komunikace, která má být uzavřena nebo vlastník pozemní komunikace, po níž má 
být vedena objížďka: 
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ 
k d e  h o s p o d a ř e n í  s e  s v ě ř e n ý m  m a j e t k e m  k r a j e  m á  
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská 59/23, HRADEC KRÁLOVÉ  
 

Obec, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka: 
Městys Doudleby nad Orlicí, IČO: 002 74 909, Dukelská 68,  517 42 DOUDLEBY NAD ORLICÍ 

 
Silniční správní úřad svým opatřením ze dne 09.09.2021 oznámil v souladu s ustanovením § 47 
odst. 1 správního řádu zahájení řízení o povolení částečné uzavírky s nařízenou objížďkou výše 
uvedené komunikace všem jemu známým účastníkům řízení. Ke splnění účelu řízení a uplatnění práv 
účastníků řízení není nezbytné ústní jednání, silniční správní úřad v souladu s § 49 odst. 1 správního 
řádu od tohoto ústního jednání upustil. 
 
 

Vzhledem ke skutečnosti, že nebyly zjištěny okolnosti, které by bránily vydání požadovaného 
povolení, účastníci řízení se vzdali práva dle § 36 odst. 3 správního řádu na vyjádření k podkladům 
rozhodnutí, žádosti bylo vyhověno v plném rozsahu, a proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve 
výroku tohoto rozhodnutí. 
 

P o u č e n í  ú č a s t n í k ů  ř í z e n í :  
 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu 
odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu ho napadá a v čem spatřuje rozpor s právními předpisy 
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 
oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
v Hradci Králové (Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové) podáním učiněným u stavebního úřadu 
– životního prostředí Městského úřadu Kostelec nad Orlicí. Dnem oznámení je den doručení 
rozhodnutí (v případě nedoručení je tímto dnem, den vložení poštovní zásilky obsahující rozhodnutí, 
do domovní schránky /písemnost se po uplynutí 10 dnů vloží do domovní schránky/), přičemž lhůta se 
počítá až od následujícího dne po oznámení (doručení). 
 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu 
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 
odst. 1 správního řádu nepřípustné.   
 

Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce nemá dle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích 
odkladný účinek. 
 

 
 
 
 
Bc.  Luc ie LÉDROVÁ  
oprávněná úřední osoba 
vedoucí stavebního úřadu – životního prostředí 
 
 

Příloha: 
1. ověřený situační výkres s vyznačením uzavírky (1 list A4) 
 

 
Správní poplatek: 
Dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (v platném znění), vybíraných správními orgány 
České republiky, není za tento úkon vyměřován správní poplatek. 
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ROZDĚLOVNÍK: 
 

Žadatel (účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu): 
STRABAG a.s., IČO: 608 38 744, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – JINONICE 

 

Vlastník pozemní komunikace (účastník řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu): 
Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ 
k d e  h o s p o d a ř e n í  s e  s v ě ř e n ý m  m a j e t k e m  k r a j e  m á  
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 709 47 996, Kutnohorská 59/23, HRADEC KRÁLOVÉ  
 

Obec, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka (účastník řízení 
dle § 27 odst. 2 správního řádu): 
Městys Doudleby nad Orlicí, IČO: 002 74 909, Dukelská 68,  517 42 DOUDLEBY NAD ORLICÍ 
 

Složky integrovaného záchranného systému: 
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IČO: 708 82 525, Na Spravedlnosti 2010, 
RYCHNOV N. KN. 
Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČO 260 00 202, Purkyňova 446, NÁCHOD 
Fakultní nemocnice Hradec Králové, IČO 001 79 906, Sokolská tř. 581, HRADEC KRÁLOVÉ 
 
Linková osobní doprava: 
AUDIS BUS, s.r.o., IČO 150 40 500, Soukenická 242, RYCHNOV N. KN. 
 
 

Dotčený orgán: 
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, 
dopravní inspektorát v Rychnově nad Kněžnou, Zborovská 1360, RYCHNOV N. KN. 
 
 
 
Vypraveno dne: 13.09.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UID: *muksvp21v00a0s* 
 
Počet listů:  3 
Počet příloh:  1 
Počet listů/svazků příloh: 1  
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