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ROZHODNUTÍ 
 

Stavební odbor Městského úřadu v Nové Pace, 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 povolení uzavírky, kterou dne 16.09.2016 podala 

M-Silnice a.s., IČ 42196868, Husova 1697, 530 03  Pardubice 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, 
územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, Balbínova 24, 506 12 Jičín čj.KRPH-85552-1/ČJ-2016-050406 ze dne 
14.09.2016, po projednání s vlastníky pozemních komunikací, obcemi a provozovatelem dráhy  -  podle § 24 zákona o 
pozemních komunikacích a § 39 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů rozhodl dne 21.09.2016 takto: 

 

Uzavírka silnice III/28440  

 

v úseku Pecka (hřbitov) - Borovnice (poz. parc. č. 1609 v k. ú. Stupná) od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
nejdříve však od od 26.09.2016 do 20.11.2016 z důvodu provedení opravy silnice III/28440 v délce cca 3532 m  

s e   p o v o l u j e .  

 
Pro uzavírku stanoví tyto podmínky: 
1. 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 a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 
provozu), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
Žadatel odpovídá za stav dopravního značení po celou dobu uzavírky. 

2. Umístění dopravních značek, bude provedeno v souladu se stanovením dopravního značení, které vydal zdejší 
správní orgán k přechodné úpravě silničního provozu opatřením obecné povahy dne 21.09.2016 pod čj. 
MUNP/2016/14189/SÚ/KP.  

3. Před zahájením a po ukončení stavebních prací bude provedena prohlídka objízdných tras za přítomnosti správců 
komunikací a pořízena fotodokumentace, která bude předložena vlastníkům dotčených komunikací. 
Fotodokumentace železničního přejezdu  P5250 v km 74,505 bude předložena SŽDC s.o. 

4. V průběhu uzavírky bude zajištěna dopravní obslužnost rekreačního areálu a nemovitostí přímo sousedících se 
silnicí III/28440 v obci Pecka. 

5. Ukončení prací v prostoru uzavírky musí být neprodleně oznámeno na stavební odbor Městského úřadu v Nové 
Pace. Současně musí být odstraněna zařízení, označení uzavírky, apod. a musí být zajištěno původní značení ve 
smyslu vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a 
řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Za provádění prací zodpovídá M-Silnice a.s., Miroslav Kunt - stavbyvedoucí, tel. 602 641 697. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

M-Silnice a.s., IČ 42196868, Husova 1697, 530 03  Pardubice 
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Odůvodnění: 
Žadatel podal dne 16.09.2016 žádost o povolení uzavírky komunikace. K žádosti bylo doloženo vyjádření Krajského 
ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, Balbínova 24, 506 12 Jičín čj. 
KRPH-85552-1/ČJ-2016-050406 ze dne 14.09.2016, návrh dopravního značení, vyjádření k uzavírce a provedení 
objízdných tras Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy, Města Nová Paka, Obce Horka u Staré 
Paky, Městyse Pecka, Ředitelství silnic a dálnic ČR (správa Liberec a Hradec Králové), Obce Vidochov, Obce 
Borovnice u Staré Paky, Správy železniční dopravní cesty, s.o., Správy silnic Královéhradeckého kraje, p.o. Krajské 
správy silnic Libereckého kraje a harmonogram prací. 

 
Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů posoudil a po projednání podle § 24 odst. 2 písm. a) až d) zákona o 
pozemních komunikacích a na základě souhlasu příslušného orgánu Policie České republiky podle § 24 zákona o 
pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 a 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů povolil uzavírku silnice III/28440 za podmínek stanovených ve výroku 
tohoto rozhodnutí. 
 
Podklady rozhodnutí: 
- žádost o povolení uzavírky a stanovení dopravního značení 
- harmonogram prací 
- návrh dopravního značení 
- vyjádření Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, čj. KRPH-85552-1/ČJ-2016-

050406 ze dne 14.09.2016 
- stanovení DZ Krajského úřadu Libereckého kraje čj. KULK 70481v/2016/280.4/Sy ze dne 14.09.2016 
- vyjádření k uzavírce a provedení objízdných tras: 

- Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy ze dne 06.09.2016 
- Města Nová Paka ze dne 16.09.2016 
- Obce Horka u Staré Paky ze dne 16.09.2016 
- Městyse Pecka 
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec ze dne 12.09.2016 
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Hradec Králové ze dne 16.09.2016 
- Obce Vidochov ze dne 29.08.2016 
- Obce Borovnice u Staré Paky ze dne 31.08.2016 
- Správy železniční dopravní cesty, s.o. ze dne 01.09.2016 
- Správy silnic Královéhradeckého kraje, p.o.  ze dne 05.09.2016 
- Krajské správy silnic Libereckého kraje ze dne 09.06.2016 

- Výpisy z KN 
 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Správa silnic Královéhradeckého kraje, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, Městys 
Pecka, Obec Borovnice 

 
Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Lhůta pro podání odvolání se počítá 
ode dne následujícím po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode 
dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá 
podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek. 

 
 
 
 
 
 

                                    Zdeněk Perun 
                             pověřený vedením stavebního odboru 
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Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 
 
 
Obdrží: 
Účastníci řízení 
M-Silnice a.s., IDDS: jwtq7ju 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey 
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w 
Městys Pecka, IDDS: 677bit9 
Obec Borovnice, IDDS: 7qfa7cb 
  
Dotčené správní orgány 
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, ú.o. Jičín, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d 
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, IDDS: mu5b26c 
Královéhradecký kraj, odbor silničního hospodářství, IDDS: gcgbp3q 
Liberecký kraj, odbor dopravy, IDDS: c5kbvkw 
  
Na vědomí 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, oblastní ředitelství Hradec Králové, IDDS: uccchjm 
Obec Vidochov, IDDS: wuqasz4 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 
Obec Horka u Staré Paky, IDDS: nkdazf6 
Město Nová Paka, Dukelské náměstí čp. 39, 509 01  Nová Paka 
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e 
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, výjezdové středisko Jičín, Bolzanova 292, 506 01  Jičín 
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