Krajský úřad Královéhradeckého kraje
VÁŠ DOPIS ZN.:
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Dle rozdělovníku

VYŘIZUJE: Ing. Jana Matějková
ODBOR: dopravy a silničního hospodářství
ODDĚLENÍ: silničního hospodářství
TELEFON: 495 817 648
E-MAIL: jmatejkova@kr-kralovehradecky.cz
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Počet příloh: 3
Počet svazků: 0
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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 jen „zákon o PK“ nebo „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“), na základě žádosti společnosti MADOS MT s.r.o., Lupenice
51, 217 41 Kostelec nad Orlicí, IČO 25297899, zahájení správního řízení ve věci
povolení částečné a úplné uzavírky silnice I/37
na správním území obce Hajnice, lokalita Výšinka,
v silničním km 11,224 – 11,481 provozního staničení silnice, z důvodu realizace opravy 4 ks propustků
pod silnicí I/37.
Popis uzavírky:
Částečná uzavírka:
10.05.2021 – 13.06.2021 – částečná uzavírka v km 11,410 – 11,481 (2 propustky)
14.06.2021 – 18.07.2021 – částečná uzavírka v km 11,224 – 11,319 (2 propustky)
Po dobu částečné uzavírky bude uzavřen jeden jízdní pruh vždy v délce max. 150 m. Provoz bude
veden ve volném jízdním pruhu a bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením. V rámci
těchto termínů bude 2 x dva dny úplná uzavírka silnice I/37 takto:
Úplná uzavírka:
15.05.2021 – 16.05.2021
05.06.2021 – 06.06.2021
Po oba víkendy bude úplně uzavřen úsek silnice I/37 v km 11,224 – 11,481, mezi křižovatkami silnice
I/37 se silnicí III/30014 (na Kohoutov) a III/30015 (na Hajnici).
Objízdná trasa pro osobní dopravu a autobusovou linkovou dopravu po dobu úplné uzavírky silnice
I/37:
Směr Jaroměř → Trutnov:
I/37 – III/30014 – Kohoutov – III/29923 – III/3073 – Hajnice – III/30015 – I/37
Stejná objízdná trasa platí i pro opačný směr.
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Objízdná trasa pro nákladní dopravu nad 3,5 t po dobu úplné uzavírky silnice I/37:
Směr Jaroměř → Trutnov:
I/37 Choustníkovo Hradiště – II/299 – Dvůr Králové nad Labem – Nemojov – Debrné – II/325 – Vestřev
– I/16 – Chotěvice – Trutnov – I/37
Stejná objízdná trasa platí i pro opačný směr.
Úsek uzavírky i objízdné trasy jsou vyznačeny v přílohách tohoto oznámení.
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 č. 13/1997 Sb., 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 na objízdné trase je umístěna dráha (železniční přejezdy),
d) s Policií České republiky, neboť objízdná trasa vede po silnici, místní komunikaci nebo veřejně
přístupné účelové komunikaci.
V souladu s § 39 odst. 1 správního řádu Vám sdělujeme, že se k uvedenému návrhu můžete vyjádřit
do 7 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.

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 po předchozí telefonické domluvě na tel. 495 817 648
nebo 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: 3 x situace s vyznačením místa uzavírky a objízdných tras
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Rozdělovník
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
Obec Hajnice, Hajnice 109, 544 66 Hajnice
Obec Kocbeře, Nové Kocbeře 53, 544 64 Kocbeře
Obec Kohoutov, Kohoutov 65, 544 01 Kohoutov
Obec Choustníkovo Hradiště, Choustníkovo Hradiště 102, 544 42 Choustníkovo Hradiště
Město Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
Obec Nemojov, Dolní Nemojov 13, 544 61 Nemojov
Obec Dolní Olešnice, Dolní Olešnice 39, 543 71 Hostinné
Obec Chotěvice, Chotěvice 275, 543 76 Chotěvice
Město Pilníkov, Náměstí 36, 542 42 Pilníkov
Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
Správa železnic s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové
Policie ČR, KŘP KHK, územní odbor, dopravní inspektorát Trutnov
Na vědomí:
MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 217 41 Kostelec nad Orlicí – žadatel o uzavírku
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