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ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), ve správním řízení přezkoumal žádost  
o uzavírku části silnice III/2961 podle § 24 zákona o pozemních komunikacích, kterou dne 
09.03.2020 podala společnost  

M - SILNICE a.s., oblastní závod  SEVER, IČO 421 96 868, Husova č.p. 1697,  
530 03 Pardubice, 

(dále jen "žadatel") a na základě tohoto přezkoumání předložených podkladů podle § 24 zákona 
o pozemních komunikací a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon  
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) 

povoluje 

úplnou uzavírku části silnice III/2961, na pozemku parc.č. 316, k.ú. Černá Hora v Krkonoších  
a na pozemku parc.č. 214/1, k.ú. Janské Lázně, vše ul. Černohorská, v obci Janské Lázně, a to 
v úseku od křižovatky ul. Černohorská  a vjezdu na parkoviště nad hotelem Omnia po č.p. 84, 
ul. Černohorská (návaznost na již povolenou uzavírku ul. Černohorská), vše z důvodu 
rekonstrukce dešťové kanalizace, komunikace, chodníků a opravy veřejného osvětlení, (dále 
jen "uzavírka") 

v termínu od 01.04.2020 do 18.10.2020. 

Vozidla integrovaného záchranného systému: Průjezd vozidel IZS nebude umožněn. 

Objízdná trasa pro osobní dopravu je vedena obousměrně ze Svobody nad Úpou po silnici 
II/296, ul. Úpská a silnici II/297, ul. Černohorská a ul. Krkonošská do Janských Lázní a silnici 
III/2961 do ul. Černohorská.   

 

Podmínky povolení uzavírky: 
1. Dotčený úsek silnice III/2961 smí být uzavřen maximálně na dobu uvedenou v rozhodnutí. 

Zhotovitel je povinen využít všech možností ke zkrácení doby uzavírky. 
2. Práce budou prováděny co nejrychleji, bez neodůvodněných průtahů, s cílem co nejkratšího 

omezení na silnici III/2961.  
3. Žadatel zajistí osazení dopravního značení uzavírky a objížďky. Dopravní značení bude 

v souladu s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích  
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a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů  
a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů. Označení zabezpečí žadatel na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po celou dobu 
uzavírky. 

4. Umístění dopravního značení bude provedeno v souladu se stanovením přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích, které vydal Městský úřad Trutnov, odbor výstavby dne 
26.03.2020, pod č. j. MUTN 27775/2020.  

5. Uzavírka bude zabezpečena podle vyjádření Krajského ředitelství policie Královéhradeckého 
kraje, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát Trutnov Č.j.: KRPH-26800/Čj-2020-
051006 ze dne 26.03.2020: 

a) Dopravní inspektorát nebude souhlasit s prodloužením úplné uzavírky nad termín 
18.10.2020 a dojde tak ke zprůjezdnění komunikace minimálně jedním jízdním 
pruhem. 

b) V případě vzniku krátkodobých dopravních komplikací, zajistí zhotovitel řízení provozu 
pomocí náležitě poučených osob, vybavených výstražným oblečením dle TP 66 – 
„zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. 

c) V případě přerušení prací bude při možnosti obnovení plného provozu navržené 
přechodné dopravní značení zakryto nebo odstraněno do doby pokračování prací. Po 
definitivním ukončení prací bude dopravní značení umístěné v souvislosti s omezením 
(uzavírkou) neprodleně odstraněno.  

6. Zhotovitel v dostatečném časovém předstihu, před úplným uzavřením části silnice III/2961, 
prokazatelně seznámí s uzavřením pozemní komunikace vlastníky pozemků a uživatele 
objektů a provozoven, kterých se omezení provozu bezprostředně dotýká.  

7. Škody způsobené uzavírkou a objížďkou budou neprodleně odstraněny a komunikace budou 
uvedeny do původního stavu. Náhrada případných škod vzniklých vlivem uzavírky a objížďky 
se uskuteční na náklad žadatele o uzavírku. 

8. 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. 

9. Po celou dobu trvání uzavírky musí být zajištěn bezpečný průchod chodců a přístup do 
objektů nacházejících se za uzavírkou. 

10.Po ukončení uzavírky bude neprodleně odstraněno dopravní značení a zařízení umístěné na 
pozemních komunikacích v souvislosti s tímto rozhodnutím a v plném rozsahu obnoveno 
dopravní značení původní. 

11.Zhotovitelem stavby bude společnost M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER,  
IČO 421 96 868, Hradecká č.p. 415, 506 01 Jičín  

12.Za organizování a zabezpečení akce a dodržení stanovených podmínek zodpovídá za 
zhotovitele Ing. Petr Kubíček, stavbyvedoucí M – Silnice a.s., oblastní závod SEVER, 
Hradecká č.p. 412, 506 01 Jičín, tel. č. 727 979 382 

13.Toto rozhodnutí bude po dobu uzavírky k dispozici na staveništi ke kontrole osobám 
pověřeným výkonem státního dozoru na silnicích. 

 

Účastník řízení, na něhož se toto rozhodnutí vztahuje ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu: 

- M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Husova č.p. 1697, 530 03 Pardubice 

 

Odůvodnění 

Dne 09.03.2020 obdržel Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, žádost společnosti  
M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Husova č.p. 1697, 530 03 Pardubice o povolení 
úplné uzavírky části silnice III/2961 v obci Janské Lázně, k.ú. Černá Hora v Krkonoších a k.ú. 
Janské Lázně, z důvodu rekonstrukce dešťové kanalizace, komunikace, chodníků a opravy 
veřejného osvětlení, a to v termínu, od 01.04.2020 do 18.10.2020, v úseku od křižovatky ul. 
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Černohorská a vjezdu na parkoviště nad hotelem Omnia po č.p. 84, ul. Černohorská (návaznost 
na již povolenou uzavírku ul. Černohorská). 

Silniční správní úřad předložené podklady posoudil a dospěl k názoru, že má dostatek podkladů 
pro vydání rozhodnutí ve věci. Následně silniční správní úřad přípisem ze dne 26.03.2020 pod 
č.j.: MUTN 27353/2020 podle § 47 odst. 1 správního řádu oznámil zahájení řízení ve věci 
předmětné žádosti Správě silnic Královéhradeckého kraje, městu Janské Lázně, městu 
Svoboda nad Úpou a žadateli jako účastníkům řízení ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu. 

S ohledem na skutečnost, že účastníci řízení, Správa silnic královéhradeckého kraje, město 
Janské Lázně, město Svoboda nad Úpou a žadatel neuplatnili v předmětném řízení žádné 
návrhy a připomínky a protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí, 
kterými jsou předchozí souhlasy vlastníka (správce) komunikace, jímž je Správa silnic 
Královéhradeckého kraje, příslušného orgánu Policie České republiky, obce na jejímž 
zastavěném území je povolena uzavírka a nařízena objížďka, což je město Janské Lázně  
a město Svoboda nad Úpou, silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 a 2 vyhlášky 
posoudil, projednal podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích a podle § 39 odst. 4 
vyhlášky a povolil úplnou uzavírku části silnice III/2961 v obci Janské Lázně, k.ú. Černá 
Hora v Krkonoších a k.ú. Janské Lázně za podmínek stanovených ve výroku tohoto 
rozhodnutí. 

 

Žadatel doložil podklady nutné pro posouzení žádosti o uzavírku a to:  

- Správa silnic Královéhradeckého kraje vydala souhlas dne 09.03.2020, pod   
      SSKHK/SS/3391/20/PO-Ja 
-     souhlas obce Svoboda nad Úpou s objízdnou trasou  
-     souhlas obce Janské Lázně s uzavírkou a objízdnou trasou ze dne 09.03.2020 
-     harmonogram prací 
-     situace se zákresem místa uzavírky a objízdné trasy 
-    vyjádření Policie ČR, dopravní inspektorát Trutnov pod č.j.: KRPH-26800/Čj-2020-051006 ze   
     dne 26.03.2020 
-   stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, které vydal Městský úřad  
     Trutnov, odbor výstavby, pod č.j.: MUTN 27775/2020 ze dne 26.03.2020 

 

Proti povolení uzavírky, včetně navržených objízdných tras nebyly podány žádné námitky. 
Požadavky uplatněné ve vyjádřeních byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí, případně do 
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. 

 

Účastníci řízení: 

-     M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Husova č.p. 1697, 530 03 Pardubice 

- Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská 59/23, 500 04  
Hradec Králové, 

- Město Janské Lázně, IČO 00277967, náměstí Svobody 273, 542 25 Janské Lázně, 

- Město Svoboda nad Úpou, IČO 00278335, nám. Svornosti 474, 542 24 Svoboda nad 
Úpou 

Poučení účastníků 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k odboru 
dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, se sídlem 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové prostřednictvím Městského úřadu Trutnov, 
odboru výstavby, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov. Lhůta pro podání odvolání se počítá 
ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po 
uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno  
k vyzvednutí. 
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Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a by každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích 
odkladný účinek. Proti vyloučení odkladného účinku se podle § 85 odst. 4 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, nelze odvolat. 

V souladu s ustanovením § 24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích nemá nikdo nárok na 
náhrady případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky. 
 

(otisk úředního razítka) 
 
 
 
 
(vlastnoruční podpis) 
 
z p. Gabriela Hanusová 
referent oddělení silničního 
hospodářství a dopravy 
  
 
Příloha 
- 2 x situace 
 
 
 
Poplatek 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 
 
 
Rozdělovník  
účastníci (dodejky) 
- M - SILNICE a.s., oblastní závod  SEVER, IDDS: jwtq7ju 
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey 
- Město Janské Lázně, IDDS: 4bfbycd 
- Město Svoboda nad Úpou, IDDS: z8dbqhm 
  
dotčené správní úřady 
- Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, územní odbor  
  Trutnov, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d 
  
ostatní 
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, IDDS: yvfab6e 
- Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, pracoviště Trutnov, IDDS: 2pemvrd 
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