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NÁcHoD
Městsk urad Náchod
odbor dopravy a siIničníhohospodárství
Němcové 2020, 547 01 Náchod

zn.:
KS 4868/2o18IDSH/JB
či. tóá.l,
MuNAc 31885t2o18/DsH/JB
evioen. čísto:í06/18
Vyrizuje: Ing. Jan Balcar
Tel./mobil: 491 405 168,775 159 093
E-mail: j.balcar@mestonachod.cz
Sp.

Datum:

2,5

2018

colAs

CZ a,s,
Ke Klíčovu9
190 00 Praha 9
lČO: 26177005
zastoupen
Dopravním značenímNáchod s.r.o.
Vysokov 181

?é3,':žtsiť
ROZHODNUTÍ

Městsk urad Náchod, odbor dopravy a siIničníhohospodá ství, jako príslušn silničnísprávní
ad dle ustanovení 40 odst.4 písm. a)zákona číslo1311997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších predpis (dále jen zákon o pozemních komunikacích), na základě
predložen ch podklad v ízenívedeném podle zákona č. 50012004 Sb., správní ád v platném
znění vy h ov u j e žádosti společnosti COLAS CZá.s., Ke Klíčovu9, 19000 Praha9,
lČO: 26177005 zastoupená DopravnímznačenímNáchod s.r.o. Vysokov 181,549 12 Vysokov,
lČo: 27467040 ze dne 20. 4.2018 a
povo!uje

Úplnou uzavírku silnice č. !l/3O3 kat. zemí Pěkov podte 24 zákona o pozemních

komunikacích

Z drivodu
Uzav

.

en sek:

reklamačnícha dokončovacích prací silnice Il/303
silnice č. ll/303

-

v km 19,480 -22,040

Objížd'ka:
Osobní auta, BUS, nákladní doprava směr Broumov - Lachov - lll/303 22, Bohdašín !!l/302 3,
!ll/303 23 Jetrichov, !!/303
Nákladní doprava směr od Broumova - l!/303, Hejtmánkovice, lll302 směr Meziměstí lll/302 3
Verné ovice, Bohdašín, Lachov ll!/303 22, Pékov
Délka uzavírky je 2,560 km
Délka objížd'kypro osobní auta, BUS a nákladní auta ve směru do Broumova- 11,472km,
délka objížd'kypro nákladní auta ve směru od Broumova - 17 ,754 km.

Termín realizace: 9. 5. 2018 - 27 . 5. 2018
Pro BUS bude uplná uzavírkav termínu 14. 5. 2018 - 27. 5. 2018.
Pro místníobyvatele platí uzavírka podIe následujících etap:
1. etapa od 9. 5.2018 do 20.5.2018 pr jezd dle dohody se stavbou

2.

etapa
od km 19,480 -20,200 v termínu21.5.2018 -23.5.2018 (objížd'kapo MK kolem truhlárny)
3. etapa
od km 20,200 - 22,040 v termínu 24. 5. 2018 - 27 . 5. 2018
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za splnění podmínek rozhodnutí odpovídá:
r.29.1o'1984,Severní15o2,51741Kostelecn/orl.,tel.733'780164
pfi uzavírce ie nutné dodžet wto podmínkv:
1. Práce budou zahájeny po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Dotčen sek silnice ll/303
smí biit uzav en max. na dobu uvedenou v rozhodnutí. Zhotovitel je povinen využítvŠech
možnostíke zkrácení uzavírky. P ed zahájením zemních prací si žadatel musí opat it
stanoviska správcťr podzemních vedení. Bez tohoto vyjád ení nelze stavební práce zahájit.
Práce budou prováděny v souladu s platn mi normami.Za p ípadnépoškození podzemních

vedení zodpovíd á žadatel.
2. Dopravníznačkybudou osazeny v souladu se zák. č. 361 l2OO0 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a prováděcí vyhl. č. 29412015 Sb., podle stanoveného. dopravního znaČení
Měú oDSH Náchod pod č: j._ MUNAc zgg8ol2o18/DsH/JB a MěÚ Broumov pod č. j.
pDMUBR 12o5ot2o18lST/MA. Žadatel zajistí označeníuzavírky na svťrj náklad a odpovídá
za jeho stav po celou dobu uzavírky. Policie CR Dl Náchod provede s osobou vyznaČující
uzávírku a oujizdné trasy kontrotu umístěnídopravního značení.Bez této kontroly nesmí blit
uzavírka zahájena. Pracovní stroje nesmějí pri provádění prací tvo it p ekáŽku silniČního
provozu ani zakryvat značení.
Po celou dobu uzavírky bude dopravní značeníudržováno v ádném stavu.
3, Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukonČení
uzavírky, název a sídlo právnické osoby, na jejížžádostbyIa uzavírka povolena.
4. Žadatelzajistí bezpečny provoz chodcťr v uzav ené části komunikace. V kopy musí b t
ohraničeny plotov mi díly doplněn mi o dopravníza ízeníč. 24. StaveniŠtě bude zajiŠtěno
tak, aby zde nemohIa jet žádnávozidla mimo vozidel stavby a nemoh|y vstoupit nepovolané
osoby včetně z místníchkomunikací.
p ed zahájením uzavírky zajistí žadate! upravu zeleně na objízdn ch trasách tak, aby
5.
nezasahovala do prujezdního profilu komunikací.
6. Budou dosypány krajnice, jelikož komunikace jsou úzkéa na hranici unosnosti bezpeČnosti
silničníhoprovozu p i objízdn ch trasách. Tyto krajnice budou prťrběžně dosypávány
a objízdnétrasy denně kontrolovány.
7.žadaiet včas pred vlastní realizací prací projedná s majiteliauživatelijednotliv ch nemovitostí
a objekt v rjseku uzavírky omezení prístupu k těmto objekt m, a zpťtsob jejich obsluŽnosti.
Prístup k sousedním nemovitostem bude umožněn.
p
8. ed zahájením a po ukončeníprovozu na gbjízdnych trasách bude po ízen kamerovYzáznam
a fotodokumentace stavu komunikací. Št<oOy zpťrsobené uzavírkou a objÍŽd'kou budou
neprodleně odstraněny a uvedeny do původního stavu na náklady žadatele o uzavírku.
9. p ed zahájením a po ukončeníuzavírky a objížd'kybude na vyzvu Žadatele provedena
prohlídka stavebně technického stavu pozemních komunikací na objízdn ch trasách za Časti
žadatete, investora, vlastníkťr(správcu) dotčenlich pozemních komunikaci a dotČenlich obcí
za rjčelem zjištěnínutn ch oprav.

10. pred zahájením uzavírky provede žadatet o uzavírku nezbytné v spravy v

tlukŮ

na komunikacích, po kterlich jsou vedeny objízdnétrasy, a to dle zjiŠtěníaktuálního stavu

komunikací.
materiál nesmí b t skladován na komunikacích mimo staveniště.
12. po ukončeníuzavírky budou neprodleně odstraněny dopravní znaéky a za ízeníumístěné
na pozemních komunikacích v souvislosti s tímto rozhodnutím.
13. Dotčenéobce budou informovat o uzavírce a na ízenío objížd'cezpůsobem v místě obvyklyim.
14. p ed ukončením uzavírky vyzve žadatet MěÚ OD SH Náchod, ke kontrole plnění podmínek,
stanoven ch pro uvedení komunikace do provozu.
15. Zhotovitel ve spolupráci s majitelem označníku(CDS s.r.o. Náchod) zajistí oznaČení
p esunutlich a neobsluhovan ch zastávek. Bude provedena informace dopravc . V P ÍPadě
změny stanoveného termínu uzavírky dle vydaného rozhodnutí, je povinen zhotovitel
informovat dopravce v co nejkratším možnémtermínu, nejméně 5 pracovních dní Pred danou
situací.

ll. Žádn

Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod
lČo ooz12868 lD DS gmtbqhx

215

š-

7

zimní
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vyjád ením Správy železničnía dopravní cesty s. o. ze dne 16.4.2018 č. j. 1349Ot2O18-SŽDCOR HKR-ST HKR, MěU Broumov odbor stavebního adu auzemního plánovánívydal stanovení
prechodné upravy provozu dne 20.4.2018 pod čj. PDMUBR 12050|2O18/ST/MA.
Silničnísprávní urad prostudoval všechny vyjád ení a posoudi! požadavky a p ipomínky v nich
obsažené.Všechny požadavky a p ipomínky, pokud souvisely s projednávanou uzavírkou a bylo
možnéje splnit, zahrnul je do podmínek tohoto rozhodnutí.
Městsk rad Náchod odbor dopravy a silničníhohospodá ství žádost posoudil, projednal
a rozhodl za podmínek, jak v še uvedeno.

účastníciízení:
COLAS CZ a.s., Ke Ktíčovu9,

-

19O OO Praha 9, IČO: 26177005 zastoupená Dopravním
značenímNáchod s. r. o. Vysokov 181 ,549 12 Vysokov, tČO,27467040, jako žadatel ve
smyslu 27 odst. 1 písm. a) správního rádu,
Správa sitnic Krátovéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59, Hradec Králové, !ČO: 7Og
47 996, vykonávalící vlastnická práva Královéhradeckého kraje ve smyslu 27 odst. 2
správního ádu,
Správaželezničnía dopravní cesty, s. o., OŘ Hradec Králové, U Fotochemy 259,501 O1
Hradec Králové - provozovatel dráhy, železniéníp qezdy na objízdnétrase
Město Police nad Metují- město, na jehož zastavěné uzemí se povoIuje uzavírka a

objížd'ka
Obec Hejtmánkovice - obec, na jqímžzastavěném zemí se povoluje objížd'ka
Obec Verné ovice - obec, na jejímžzastavěném zemí se povoluje objížd'ka
Obec Jet ichov - obec, na jqímžzastavěném uzemí se povoluje objížd'ka
Město Meziměstí - město, na jehož zastavěném uzemí se povoluje objížd'ka
Město Teplice nad Metují - město, na jehož zastavěném uzemí se povoluje objížd'ka

Poučení:

můžečastníkízenípodle ustanovení 81 odst. 1 zák. č.50012004 Sb.,
správní ádu, podat odvolání v souladu s ustanovením 83 odst. 1 správního rádu ve lhůtě 15
dn ode dne jeho oznámení ke Krajskému adu Královéhradeckéhokraje, odboru dopravy
a silničního hospodá ství podáním, učiněnlim u odboru dopravy a silničníhohospodá ství
Městského uradu Náchod. Lh ta pro podání odvolání se počítáode dne následujícího po
Proti tomuto rozhodnutí

doručenírozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené
a u|oženérozhodnutí p ipraveno k vyzvednutí.
Podané odvolání proti uzavírce nemá odkladn účinekv souladu s ustanovením 24 odst.4
zák. é. 1311997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.

otisk redního razítka
Za správnost vyhotoven
lng. Jan Balcar

o.
%^
,?

í:

lng. Radka Konárková v. r.
Pově ená vedením odboru dopravy a SH

Podle zákona číslo63412004 Sb., o správních poplatcích nebyl vymě en správní poplatek.
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod
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Fotochemy 259, 501 01

r

Hradec králové
Město Police nad Metují, Masarykovo nám. 98, 549 54 Police n, Metují
Obec Hejtmánkovice, Hejtmánkovice 1 18, 550 01 Broumov
Obec Veinérovice, Verné ovice 201 , 549 82 Verné ovice
obec Jet ichov, Jet ichov 126,549 83 Meziměstí 3
Město Meziměstí, 5. května 1, 549 81 Meziměstí
Město Teplice nad Metují, Rooseveltova 15, 549 57 TePlice nad Metují
Na vědomí:

čn ol Náchod
ilotrci"

ZZS KHK - Náchod
VZS Náchod, Pražská 835, Náchod
DZS Náchod s. r. o., Bartoňova 951 , Náchod
HZS KHK - Územní odbor Náchod - stanice Náchod a Broumov
KÚ KHK Hr. Králové oDSH, dopr. obsluha p. Prymš
CDS s.r.o. Náchod
P-transport Broumov
ČSnO Ústí nad Orlicí, a.s.
Měú Broumov _ odbor stavební rad a Up Broumov

Počet listů / počet p íloh / počet list príIoh: 51112
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