MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Odbor výstavby a životního prostředí
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz
MURK-OVŽP/ 6849 /20- 1400 /20/Hol
Vyhotovila: Nováková Lidmila
Oddělení silničního úřadu a úřad územního plánování
Tel. 494509654, 773759157
Mail: lidmila.novakova@rychnov-city.cz
příloha: 2 listy

V Rychnově nad Kn. dne 20. března 2020

ROZHODNUTÍ č. 33/2020
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně příslušný
silniční správní úřad ve věcech komunikací dle § 40 odst.4 písm.a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a jako místně příslušný silniční správní
úřad podle ustanovení §11 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů na základě
žádosti doručené dne 4.3.2020, podané firmou EUROVIA CS,a s., závod Čechy východ, Piletická 498,
503 41 Hradec Králové, IČ 45274924 jež byla předmětem rozhodování, vydává

povolení
podle § 24 odst.1 zákona k částečné a úplné uzavírce silnice III/311 1 v trase Říčky v OH Rokytnice v OH z důvodu rekonstrukce součástí, příslušenství a povrchu silnice, překopy silnice při
obnově propustků.
Termín:
částečná uzavírka: 23.3.2020 – 19.4.2020 pracovní místa max. po 50 m
úplná uzavírka: 20.4.2020 od 6.00 hod.– 23.8.2020 do 24.00 hod.
Úsek: III/3111 v km 9,164 – 12,634 silničního staničení, od křižovatky se silnicí III/31010 směr Říčky
v OH a Zdobnici - po křižovatku se silnicí II/319 v Horní Rokytnici
Objízdná trasa: silnice III/31010, III/3109, II/319, II/311 Říčky v OH – Horní Rokytnice – Bartošovice
v OH – Orlické Záhoří .................cca 25km
Autobusová doprava:
1. autobusová doprava mezi obcemi Říčky a Rokytnice v OH bude dle dohody se stavbou zajištěna
linkou 660205 dopravce AUDIS BUS s.r.o ráno do 7:40 a odpoledne od 14:30 v pracovních
dnech. O víkendu nebude veřejná linková hromadná doprava předmětném úseku zajištěna.
Dopravní opatření výše uvedené bude platit již od doby přípravných prací (kácení dřevin,
odstraňování pařezů poblíž vozovky) od 23.3.2020, plánované ukončení uzavírky 23.8.2020.
2. Linka 660205 dopravce AUDIS BUS s.r.o pojede dle výlukového jízdního řádu. Do 7:35 bude
zajištěna doprava z Říček, poté autobusům nebude umožněn průjezd stavbou do 14:30. Od
tohoto času opět linka projede stavbou. O víkendu a státních svátcích je půrjezd stavbou
zakázán. Průjezd uzavřenou silnicí je povolen pouze autobusům linkové dopravy linky 660205
dle platného jízdního řádu a ve výše uvedeném rozsahu. Linka 660507 dopravce ČSAD Ústí
nad Orlicí bude po dobu uzavírky zrušena. Víkendový spoj linky 660205 vynechá zastávky
v uzavřeném úseku ( Horní Alma, Říčky,, Na Šafářce, u krížku, prodejna, hostinec).
Otáčení autobusu (2x denně) bude probíhat na Severáku kolem č.p. 368-370
3. Linky cyklobusu budou vedeny po II/319 a II/311 přes Bartošovice v OH a Neratov. Cyklobusy
linek 660143 a 660146 po dobu této uzavírky mimořádně obslouží zastávky Bartošovice v OH,,
Obecní úřad a Bartošovice v OH,, Neratov.

4. Výše uvedené dopravní opatření bylo projednáno se zástupci obcí, vlastníkem komunikace a
dopravci. Dopravní úřad s výše uvedeným dopravním omezením souhlasí.
5. V případě zkrácení / prodloužení termínu uzavírky je zhotovitel povinen oznámit tuto
skutečnost písemně minimálně 10 dní před vlastní realizací změny oddělení dopravní
obslužnosti KÚ KHK. Informováni budou dopravci AUDIS BUS s.r.o a ČSAD Ústí nad Orlicí
a.s.
Průjezd IZS:
úsek silnice III/3111 bude pro IZS průjezdný, v případě opravy propustků může být dočasně
neprůjezdná pouze v pracovní době od 7.30 – 14.30 hod., víkendy a mimopracovní doba bude vždy
zprůjezdněno. Stavbyvedoucí, p. Karel Bednář, bude na tel. č. 731601570 dostupný 24 hod. denně, pro
ověření aktuálního stavu v případě výjezdu složek IZS. Uzavřený úsek bude označen k dopravnímu
značení B1 + Z2 dodatkovou tabulkou E13 „průjezdné pro složky IZS“ Při pokládkách asfaltových
vrstev bude možné tyto přejet.
Za dodržení podmínek rozhodnutí k uzavírce pozemní komunikace odpovídá
za zhotovitele prací – Karel Bednář, stavbyvedoucí, tel. 731601570
Podmínky povolení:
1)
Uzavírky a objízdné trasy budou značeny dle situace stanovení přechodné úpravy dopravního
značení – opatření obecné povahy MURK-OVŽP/6848/20-1401/20/Hol. + doplněna DT E13 „průjezdné
pro složky IZS“ pod DZ B1 z obou směrů uzavírky
2) Práce budou provedeny dle stavebního povolení a podmínek Policie ČR KRPH-22031/ČJ-2020050706 z 3.3.2020, budou splněny podmínky zástupce IZS a dopravní obslužnosti.
3) K jednotlivým nemovitostem musí být ze zákona zajištěn přístup .
4) Veškeré výkopy budou zabezpečeny proti pádu chodců dle platných norem
5) Stavbou nesmí být znečišťovány okolní komunikace, případné znečištění musí být ihned odstraněno.
6) veškeré práce včetně bezpečnostních opatření provede zhotovitel stavby na svůj náklad a nebezpečí
7) silniční správní úřad může dodatečně stanovit další podmínky rozhodnutí dle konkrétní situace
8) Jakákoli změna termínu musí být předem projednána s povolujícím úřadem a dopravním úřadem
Účastníci řízení dle §27 odst.1,2 správního řádu:
1) EUROVIA CS,a s., závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, IČ 45274924
2) Obec Říčky v Orlických horách, č.p. 2, 51761, IČ 00579149
3) Obec Bartošovice v Orlických horách, č.p. 35, IČ 00274691
4) Město Rokytnice v Orlických horách, nám.J.Šimka 3, 51761, IČ 00275301
5) Obec Orlické Záhoří, Orlické Záhoří 34, 51764, IČ00275204
5) Správa silnic Královehradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59/23, Plačice, 50004 Hradec Králové,
IČO 70947996

Odůvodnění
Na základě žádosti EUROVIA CS,a s., závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové,
IČ 45274924 o povolení úplné uzavírky silnice III/311 1 na trase Říčky v OH – Rokytnice v OH v délce
3,47 km v termínu 20.4.2020-23.8.2020 a částečné uzavírky v termínu 23.3.2020 – 19.4.2020, podané
dne 4.3.2020 silniční správní úřad povolil částečnou a úplnou uzavírku této části silnice z důvodu
rekonstrukce povrchu silnice, součástí a příslušenství dle stavebního povolení tak, jak je uvedeno ve
výrokové části rozhodnutí a za splnění výše uvedených podmínek. Nařízením uzavírky a objížďky nemá
nikdo nárok na náhradu případných ztrát. Objízdná trasa je určena pro veškerou dopravu.
Uzavírka byla projednána se zhotovitelem prací, Krajským úřadem Královehradeckého krajedopravní obslužnost, dotčenými obcemi a vlastníkem silnice.
Úplná uzavírka a objízdné trasy budou značeny přechodným dopravním značením dle stanovení
přechodné úpravy provozu – opatřením obecné povahy, zveřejněné na úřední desce dotčených obcí a

MěÚ Rychnov n.Kn. dne 13.3.2020 s účinností od 23.3.2020, Grafická příloha Přechodné úprava
provozu na pozemních komunikacích je součástí rozhodnutí o uzavírce.
Průjezdnost autobusové dopravy se týká spojů 660205, 660507, cyklobusy 660143 a 660146 je
omezena tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Průjezdnost IZS je zajištěna tak jak je uvedeno ve
výroku rozhodnutí.
Silniční správní úřad se zabýval okruhem účastníků řízení dle §27 odst.1,2 správního řádu a
účastníky jsou: žadatel EUROVIA CS,a s., závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové,
IČ 45274924, Obec Říčky v Orlických horách, č.p. 2, 51761, IČ 00579149, Obec Bartošovice
v Orlických horách, č.p. 35, IČ 00274691, Město Rokytnice v Orlických horách, nám.J.Šimka 3, 51761,
IČ 00275301, Obec Orlické Záhoří, Orlické Záhoří 34, 51764, IČ00275204, Správa silnic
Královehradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59/23, Plačice, 50004 Hradec Králové, IČO 70947996
Žádost byla doložena souhlasem s uzavírkou a objízdnou trasou vlastníka komunikace Správy silnic
KHK p.o. Hradec Králové a dotčených obcí na hlavním výkresu uzavírky a objízdné trasy, Souhlas
s uzavírkou a přechodným DZ vydala KŘ Policie KHK, DI Rychnov n.Kn, č.j.- KRPH-22031/ČJ-2020050706 ze dne 3.3.2020, vyjádření oddělení dopravní obslužnosti KÚ KHK Hradec Králové
z 13.3.2020, č.j. 726/ODO/2020, připomínky HZS KHK odboru Rychnov n.Kn. č.j. HSHK-13612/2020 z 18.3.2020, harmonogramem prací.
Silniční správní úřad po projednání uzavírky a zvážení všech doložených dokladů uzavírku silnice
III/311 1 povolil.

poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst.1 správního řádu odvolání, ve
kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke
Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, podáním učiněným u Městského úřadu
Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí. Lhůta při případné odvolání se počítá
ode dne doručení tohoto rozhodnutí, přičemž se den doručení do běhu lhůty nezapočítává. Odvolání jen
proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak,
aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li
účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka řízení.
Případné odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek ve smyslu ve smyslu § 24 odst. 4
zákona.
Radka Holakovská
Samostatná odborná referentka
Odboru výstavby a životního prostředí
MěÚ Rychnov nad Kněžnou
otisk úředního razítka
Tento úkon nepodléhá vyměření správního poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích.
Rozdělovník:
EUROVIA CS,a s., závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové,
Obec Říčky v Orlických horách, č.p. 2, 51761
Obec Bartošovice v Orlických horách, č.p. 35
Město Rokytnice v Orlických horách, nám.J.Šimka 3, 51761
Obec Orlické Záhoří č.p. 34,51764
Správa silnic Královehradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59/23, Plačice, 50004 Hradec Králové,
KŘ Policie KHK, OŘ-DI Rychnov nad Kněžnou
HZS KHK, Na Spravedlnosti 2010, Rychnov n.Kn.
ZZS KHK, Jiráskova 509, Rychnov n.Kn.
AUDIS Bus a.s., Soukenická ul. Rychnov n.Kn.
ČSAD Ústí nad Orlicí a.s., Třebovská 330, Ústí nad Orlicí
KÚ KHK, ODSH odd.dopravní obslužnosti, Hradec Králové
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