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Krajský úřad Královéhradeckého kraje
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 30.08.2022
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-30918/DS/2022-2 (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: 07.09.2022
Počet listů: 3
Počet příloh: 2
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 280.8. S/5

I. Oznámení o zahájení správního řízení
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční
správní úřad ve věcech silnic I. třídy podle § 40 odst. 3 písmeno d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „zákon o pozemních komunikacích“), oznamuje
v souladu s § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), zahájení správního řízení ve věci
povolení úplné uzavírky silnice I/14 na správním území obcí Suchovršice a Úpice,
v úseku cca 95,455 – 97,707 km provozního staničení silnice, z důvodu dokončení stavby
„I/14 Suchovršice – Úpice, oprava silnice“ – provedení pokládky vrchní obrusné vrstvy.
O uzavírku silnice požádala společnost M - SILNICE a.s., IČO 42196868, Husova 1697, 530 03
Pardubice, oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín.
Úsek uzavírky:
Začátek úseku uzavírky je v obci Suchovršice v odbočce na most na místní komunikaci, v blízkosti č.p.
53 a konec úseku je před mostem F. L. Riegra (ev.č. 14-081) v Úpici. Délka úseku uzavírky silnice I/14
je cca 2252 m. Úsek uzavírky je zobrazen v přiložené situaci.
Termín úplné uzavírky: 15.10.2022 – 16.10.2022 (sobota – neděle)
Organizace uzavírky: Úplná uzavírka silnice I/14. Provoz bude veden po objízdných trasách.
Návrh objízdných tras:
Objízdná trasa pro osobní vozidla a autobusovou linkovou dopravu:
Objízdná trasa bude vedena ze silnice I/14 v obci Batňovice na silnici III/3013 přes Velké Svatoňovice
a Trutnov – Bohuslavice, kde se napojí zpět na silnici I/14.
Objízdná trasa bude vedena obousměrně.
Objízdná trasa pro nákladní vozidla:
Objízdná trasa bude vedena z Náchoda po silnici I/33 do Jaroměře a dále po silnici I/37 přes
Choustníkovo Hradiště, Kocbeře do Trutnova, kde se napojí na silnici I/14 nebo I/16.
Objízdná trasa bude vedena obousměrně.
Úsek uzavírky i objízdné trasy jsou vyznačeny v grafických přílohách tohoto oznámení.
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz

II. Projednání dle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční
správní úřad ve věcech silnic I. třídy podle § 40 odst. 3 písmeno d) zákona o pozemních komunikacích,
v souladu s ust. § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích tímto vyrozuměním projednává
žádost:
a) s vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena, a s vlastníky pozemních komunikací, po
nichž mají být vedeny objížďky,
b) s obcemi, na jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka,
c) s provozovatelem dráhy, neboť se na objízdné trase nacházejí železniční přejezdy,
d) s Policií České republiky z hlediska vedení objízdných tras.
V souladu s § 39 odst. 1 správního řádu Vám sdělujeme, že se k uvedenému návrhu můžete vyjádřit
do 7 pracovních dnů ode dne doručení tohoto vyrozumění. Pokud v této lhůtě neobdržíme žádnou
odpověď, bere se za to, že s předloženým návrhem souhlasíte.
Informace pro Policii ČR: dopravní značení bude standardně projednáno samostatně jako podklad pro
stanovení přechodné úpravy provozu.

III. Vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční
správní úřad Vám dále oznamuje, že v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci
řízení možnost nahlédnout do spisového materiálu a vyjádřit se k podkladům před vydáním
rozhodnutí. K tomu se stanovuje lhůta 3 pracovní dny po ukončení výše uvedené lhůty pro
vyjádření k uzavírce. Po uplynutí této lhůty silniční správní úřad ve věci rozhodne. Správní úřad
upozorňuje účastníky řízení, že tato třídenní lhůta slouží pouze k seznámení se s kompletním spisem
před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění připomínek k předloženému návrhu.

Nahlédnutí do spisového materiálu je možné u silničního správního úřadu, tj. odboru dopravy a
silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec
Králové, kancelář v 1. NP, č. dveří N1.420, a to nejlépe po předchozí telefonické domluvě na tel. 702 196
322. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Z p. Ing. Jana Matějková
referent oddělení silničního hospodářství

Přílohy:
- situace s vyznačením úseku uzavírky
- situace s vyznačením objízdné trasy pro osobní dopravu a autobusovou linkovou dopravu
- situace s vyznačením objízdné trasy pro nákladní dopravu
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Rozdělovník:
M – SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 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 1371/30, 500 02 Hradec Králové
Správa železnic s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové
Policie ČR, KŘP KHK, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, Horská 78, 511 11 Trutnov
Obec Suchovršice, Suchovršice 122, 542 32 p. Úpice
Město Úpice, Pod Městem 624, 542 32 Úpice
Obec Batňovice, Batňovice 4, 542 37 Batňovice
Obec Velké Svatoňovice, Velké Svatoňovice 68, 542 35 Velké Svatoňovice
Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 54101 Trutnov
Obec Hajnice, Hajnice 109, 544 66 Hajnice
Obec Kocbeře, Nové Kocbeře 53, 544 64 Kocbeře
Obec Choustníkovo Hradiště, Choustníkovo Hradiště 102, 544 42 Choustníkovo Hradiště
Obec Heřmanice, Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice
Obec Hořenice, Hořenice 42, 551 01 Hořenice
Město Jaroměř, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
Obec Dolany, Dolany 32, 552 03 Dolany
Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod
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