Městský úřad Náchod
odbor dopravy a silničního hospodářství
Němcové 2020, 547 01 Náchod
PID:
Sp. zn.:
Čj. (Če.):
Eviden. číslo:
Vyřizuje:
Tel./mobil:
E-mail:

MUNAX00QGHBG
KS 3435/2021/DSH/IJB
MUNAC 23417/2021/DSH/JB
127/21
Ing. Jan Balcar
491 405 168, 775 159 093
podatelna@mestonachod.cz

Broumovské stavební sdružení s. r. o.
U Horní brány 29
550 01 Broumov
IČO: 46504303

Datum: 31. 3. 2021

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní
úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon o pozemních komunikacích), na základě
předložených podkladů v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění (dále jen správní řád), rozhodl po předchozím souhlasu Policie ČR Krajského ředitelství
policie Královéhradeckého kraje, územního odboru, dopravního inspektorátu Náchod, souhlasu
vlastníka komunikace Správa silnic KHK, p. o., města Police nad Metují, obce Velké Petrovice a
obce Bezděkov nad Metují a v y h o v u j e žádosti společnosti Broumovské stavební sdružení s.
r. o., U Horní brány 29, 550 01 Broumov, IČO: 46504303 ze dne 25. 3. 2021 a

povoluje
1) uzavírku silnice III/303 16 v km 1,090 – 1,730 v kat. území Bezděkov nad Metují podle
ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích,
2) zvláštní užívání silnice III/303 16 v km 1,090 – 1,730 v kat. území Bezděkov nad Metují
podle § 25 odst. 6 písm. c) 2. a 3. zákona o pozemních komunikacích
z důvodu:

výstavby kanalizace

rozsah uzavírky:

úplná

termín realizace:

6. 4. 2021 - 31. 10. 2021

uzavřený úsek:
od křižovatky se silnicí III/303 17 u obecního úřadu Bezděkov
nad Metují po konec obce Bezděkov nad Metují ve směru na Polici nad Metují
Objízdné trasy:
Z křižovatky silnic III/303 17 a III/303 16 po silnici III/303 16 na křižovatku se silnicí II/303
„Na Mýtě“ dále po silnici II/303 přes Velké Petrovice do Police nad Metují na křižovatku se
silnicí III/303 16 a po ní do Bezděkova nad Metují obousměrně – viz. situace.

Autobusová linková doprava:
Po dobu uzavírky bude vedena uzavřeným úsekem.
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V uzavřeném úseku se nachází autobusová zastávka Bezděkov nad Metují, pohostinství.
V uzavřeném úseku bude zajištěn jeden jízdní pruh o šířce min. 3 m. Z průjezdem autobusů
budou nápomocni pracovníci stavby především při průjezdu nepřehledných úseků.
Uzavírka se dotkne linek autobusových dopravců:
CDS s. r. o. Náchod – 642305, 641375, 642375, 641361
P-transport s. r. o. – 641305, 643305
Nebude vydán výlukový jízdní řád.
Na zastávkách autobusů nebude skladován stavební materiál a nebudou zde odstavena
vozidla stavby, či stroje. Na zastávkách bude zajištěno bezpečné zastavení autobusů
a nástup a výstup cestujících. V případě provádění výkopů v místech zastávek budou
zastávky přemístěni na nejbližší vhodné místo a na původní zastávce bude umístěna
informace o jejím dočasném přemístění. Označení náhradní zastávky zajistí žadatel.

Za splnění podmínek rozhodnutí zodpovídá:
Pan Martin Schmidt, nar. 24. 5. 1969, stavbyvedoucí BSS, s. r. o., tel.: 777 762 302
Zvláštní užívání a částečná uzavírka se povoluje ze předpokladu splnění těchto podmínek:
1) Úplná uzavírka bude řádně označena podle zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 294/2015
Sb., podle stanoveného dopravního značení MěÚ Náchod, odboru dopravy a silničního
hospodářství ze dne 30. 3. 2021, pod čj. MUNAC 22718/2021/DSH/JB. Označení uzavírky
a objízdné trasy zajistí žadatel na svůj náklad.
2) Průjezd vozidlům integrovaného záchranného systému bude zajištěn.
3) Opravu případného poškození komunikace nebo silničního příslušenství a úklid případných
nečistot uzavřeného úseku zajistí žadatel na vlastní náklady.
4) Nebudou prováděny žádné zásahy do tělesa komunikací mimo povolených prací.
5) Po skončení uzavírky bude dopravní značení uvedeno do původního stavu. Přechodné
dopravní značení musí být umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů
křižovatek a chodníků.
6) Žadatel včas před vlastní akcí projedná s majiteli a uživateli jednotlivých nemovitostí a objektů
v úseku uzavírky omezení přístupu k těmto objektům, a způsob jejich obslužnosti. Přístup
k sousedním nemovitostem bude umožněn.
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) Před zahájením zemních prací si žadatel musí opatřit stanoviska správců podzemních vedení.
Bez těchto vyjádření nelze stavební práce zahájit. Práce budou prováděny v souladu s platnými
normami. Za případné poškození podzemního vedení odpovídá žadatel.
9) Toto rozhodnutí bude po dobu uzavírky a zvláštního užívání k dispozici na staveništi
ke kontrole osobám pověřených výkonem státního dozoru na silnicích.
10) Žadatel vynaloží veškeré prostředky ke zkrácení doby uzavírky a omezení.
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11) Žadatel zajistí, aby staveniště bylo zajištěno tak, aby zde nemohla vjet žádná vozidla mimo
vozidel stavby a nemohly vstoupit nepovolané osoby. Výkopy musí být ohraničeny plotovými díly
tak, aby do nich nemohl nikdo nepovolaný spadnout. Stavební materiál ani zemina z výkopů
nesmí být skladována na komunikacích mimo prostor staveniště. Pracovní stroje nesmějí při
provádění prací tvořit překážku silničního provozu ani zakrývat dopravní značení.
12) Z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu bude nutné při vlastním provádění prací
postupovat tak, aby byla zajištěna bezpečnost a plynulost silničního provozu a nezbytné pěší
trasy a bezpečnost chodců.
13) Po skončení uzavírky, případně v jejím průběhu budou na objízdných trasách dosypávány
a hutněny krajnice tak, aby byla zajištěna bezpečnost silničního provozu.
14) Případné poškození silnic vč. příslušenství ohlásí odpovědná osoba na Správu silnic p. o..
15) Žadatel ve spolupráci s dotčenými městy a obcemi budou informovat o dopravním omezením
způsobem v místě obvyklým včetně městyse Machov.
16) Pracemi nebudou narušeny odtokové poměry komunikací.
17) Po ukončení prací budou místa zásahu v komunikacích protokolárně předána správcům
a protokol bude předán do 10 dnů na silniční správní úřad.
18) Budou splněny všechny podmínky ze souhlasů a smluv, které byly silničnímu správnímu
úřadu předloženy.
19) Průjezd nadměrných nákladů nebude umožněn.
20) Žadatel bude o zahájení a ukončení prací v dostatečném předstihu informovat
autobusové dopravce a spol. OREDO (dispecink@oredo.cz).
21) Upozorňujeme, že uzavřeným úsekem vedou cyklotrasy č. 4150, 4152 a turistické trasy
pro pěší.
22) Podél pracovního místa musí zůstat na komunikaci průjezdní pruh o šířce min. 3 m.
Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí ve smyslu § 27 odst. 1 písm. a) správního
řádu:
- Broumovské stavební sdružení s. r. o., U Horní brány 29, 550 01 Broumov, IČO: 46504303
Odůvodnění
Dne 25. 3. 2021 předložil zdejšímu odboru žadatel: Broumovské stavební sdružení s. r. o.,
U Horní brány 29, 550 01 Broumov, IČO: 46504303, žádost o povolení uzavírky silnice III/303 16
v kat. území Bezděkov nad Metují, z důvodu výstavby kanalizace v Bezděkově nad Metují.
Žádost o povolení úplné a částečné uzavírky byla projednána s dotčenými orgány (Policie ČR,
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, dopravní inspektorát;
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové, odbor
dopravy a silničního hospodářství; správcem silnic II. a III. třídy – Správa silnic
Královéhradeckého kraje p. o.; s městem a obcí přes které bude vedena objízdná trasa (Police
nad Metují, Bezděkov nad Metují a Velké Petrovice) a obcí na jejichž území má být povolena
uzavírka (Bezděkov nad Metují)).
Žádost byla doložena závazným stanoviskem Policie ČR DI Náchod ze dne 8. 3. 2021, pod čj.
KRPH-14573-A/ČJ-2021-050506, Smlouva se Správou silnic KHK p. o. ze dne 18. 3. 2021, č.
9/40/21/0072/Zj/F, Souhlasem města Police nad Metují, Souhlasem obce Velké Petrovice,
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Souhlasem obce Bezděkov nad Metují ze dne 19. 3. 2021, Vyjádřením Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní
obslužnosti ze dne 15. 3. 2021 pod. č. j. KUKHK-10232/DS/2021, harmonogramem a situacemi.

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Náchod předloženou žádost
projednal, posoudil a rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.
Silniční správní úřad se zabýval otázkou stanovení okruhu účastníků řízení. Při jeho stanovení
vycházel ze správního řádu a ze zákona o pozemních komunikacích jako speciálního zákona.
Silniční správní úřad stanovil za účastníky řízení v souladu s těmito předpisy tyto subjekty:
Účastníci řízení
- Broumovské stavební sdružení s. r. o., U Horní brány 29, 550 01 Broumov, IČO: 46504303, jako
žadatel ve smyslu § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, p. o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 709
47 996, jako majetkový správce silnic II. a III. třídy, po kterých je vedena objízdná trasa, ve
smyslu § 27 odst. 2 správního řádu
- Obec Bezděkov nad Metují, 549 64 Bezděkov nad Metují 164, IČO: 00653691 obec, na jejímž
zastavěném území se uzavírka povoluje a na jejímž zastavěném území je vedena objízdná
trasa
- Město Police nad Metují, Masarykovo nám. 98, 549 54 Police nad Metují, IČO: 00272949 město,
na jehož zastavěném území je vedena objízdná trasa
- Obec Velké Petrovice, Velké Petrovice 10, 549 54 Police nad Metují obec, na jejímž zastavěném
území je vedena objízdná trasa
Poučení
1)
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 správního
řádu, podat odvolání v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 správního řádu ve lhůtě 15 dnů ode
dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního
hospodářství podáním, učiněným u odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu
Náchod.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení rozhodnutí, nejpozději
však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno
k vyzvednutí.
Podané odvolání proti uzavírce nemá odkladný účinek v souladu s ustanovením § 24 odst. 4
zákona o pozemních komunikacích.
2) Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne
jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního
hospodářství, který o odvolání rozhodne podáním, učiněným u odboru dopravy a silničního
hospodářství Městského úřadu Náchod. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne
následujícího po doručení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy
bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

otisk úředního razítka
za správnost vyhotovení:
Ing. Jan Balcar
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Ing. Radka Konárková, v. r.
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Podle zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl vyměřen správní poplatek ve výši
1.000,- Kč a byl zaplacen dne 31. 3. 2021 před vydáním tohoto rozhodnutí.

Obdrží:
Broumovské stavební sdružení s. r. o., U Horní brány 29, 550 01 Broumov, IČO: 46504303
Správa silnic Královéhradeckého kraje, p. o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 709
47 996
Obec Bezděkov nad Metují, 549 64 Bezděkov nad Metují 164, IČO: 00653691
Obec Velké Petrovice, Velké Petrovice 10, 549 54 Police nad Metují, IČO: 00273171
Město Police nad Metují, Masarykovo nám. 98, 549 54 Police nad Metují, IČO: 00272949

Na vědomí:
Policie ČR KŘP KK ÚO DI Náchod
HZS KHK, nábř. U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové – územní odbor Náchod - stanice
Náchod a Broumov
ZZS KHK p. o., Hradecká 1690/2a, 500 12 Hradec Králové, IČO: 48145122 – základna Náchod
a Broumov
Dopravní zdravotní služba Náchod s. r. o., Bartoňova 951, 547 01 Náchod, IČO: 49810154
Vodní záchranná a dopravní služba s.r.o., Pražská 835, 547 01 Náchod, IČO: 28783361
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové, odbor
dopravy a silničního hospodářství, oddělní dopravní obslužnosti
CDS s. r. o. Náchod, Kladská 286, 547 01 Náchod, IČO: 60110244
P-transport s.r.o., Dvořákova 339, Velká Ves, 550 01 Broumov, IČO: 25947249
Městys Machov, 549 63 Machov 119, IČO: 00272809

Počet listů/počet příloh/počet listů příloh: 5/1/1
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