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Městský úřad Nové Město nad Metují
Odbor správní 
Oddělení dopravy a silničního hospodářství
náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město nad Metují

Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Nové Město nad Metují
NMNM/32857/2020/ODSH/TriR/4 R. Tříska/676 06.04.2020

triska@novemestonm.cz
ROZHODNUTÍ

Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor správní, Oddělení 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 předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), 
na základě žádosti společnosti EUROVIA CS, a.s. IČO 45274924, oblast Čechy střed, závod Čechy 
východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové (dále jen „žadatel“), doručené dne 3. dubna 2020, 
pod čj.: NMNM/32857/2020/ODSH/TriR/1 se souhlasem zplnomocněného vlastníka silnic II. a III. 
třídy, Správy silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkové organizace, IČO 70947996, Kutnohorská 
59, 500 04 Hradec Králové, ze dne 9. března 2020, se souhlasem příslušného orgánu policie, 
Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod, dopravního 
inspektorátu, Plhovská 1176, 547 45 Náchod, čj.: KRPH–26865/ČJ–2020–050506, ze dne 
19. března 2020, na základě vyjádření účastníků řízení a s vyjádřením Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti, 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, čj.: 739/ODO/2020, ze dne 12. března 2020,

povoluje od 20. dubna 2020 do 31. října 2020

podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

úplnou uzavírku silnice II/308 v úseku od křižovatky se silnicí II/304 v obci Bohuslavice (včetně 
této křižovatky), po křižovatku s místní komunikací na p. p. č. 334, k. ú. Černčice (místní název 
„U Horkalenu“) pro veškerou silniční dopravu a nařizuje objížďku z důvodu rekonstrukce silnice 
II/308 za následujících podmínek:

Vjezd pro vozidla IZS bude do místa uzavírky umožněn. Pokud by v průběhu stavby nebyl 
z technologických důvodů možný případný průjezd nebo vjezd vozidel IZS, dojde k oznámení 
a informovanosti složek IZS ohledně neprůjezdnosti daného úseku žadatelem.

Objízdná trasa pro veškerou dopravu ve směru od Hradce Králové směr Nové Město 
nad Metují: za obcí Králova Lhota na okružní křižovatce silnic II/308 a III/285 15 (místní název 
„Na Vrtáčku“) vpravo po silnici III/285 15 přes obec České Meziříčí do Opočna, na křižovatce 
se silnicí II/304 vpravo po silnici II/304 až na křižovatku se silnicí II/298, zde vlevo a po silnici II/298 
do Dobrušky až na křižovatku se silnicí I/14, kde vlevo pokračují směr Nové Město nad Metují, 
Náchod,

Společnost
EUROVIA CS, a.s 
IČO 45274924
oblast Čechy střed 
závod Čechy východ
Piletická 498
503 41 Hradec Králové
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Vzhledem ke skutečnosti, že bude realizována oprava železničního přejezdu P5087, trati 1561, 
Týniště nad Orlicí – Mieroszów v k. ú. Opočno za jeho celkové uzavírky, v termínu od 1. října 2020, 
dojde v období od 31. července 2020 do ukončení termínu uzavírky ke změně objízdné trasy 
ve směru od Hradce Králové a to tak, že vozidla jedoucí od Hradce Králové po silnici II/308 přes obec 
Rohenice do obce Bohuslavice a dále po zprovozněném rekonstruovaném úseku silnice II/308 
v úseku mezi křižovatkou se silnicí II/304 (směrem od obce Slavětín nad Metují) a křižovatkou 
se silnicí II/304 (směrem od obce Pohoří), po silnici II/304 vedoucí přes obec Pohoří do Opočna 
a dále po původní trase objížďky. 

Objízdná trasa pro veškerou dopravu ve směru od Nového Města nad Metují směrem 
na Hradec Králové: v Novém Městě nad Metují, části Krčín (křižovatka s místním názvem 
„U Papežů“), na křižovatce silnic III/285 20, II/308 a II/285 po silnici II/285, přes obec Nahořany 
do osady Městec, na křižovatce se silnicí II/304 vlevo po silnici II/304 do obce Slavětín nad Metují, 
na křižovatce se silnicí III/308 18 vpravo po silnici III/308 18 do obce Rohenice a na křižovatce 
se silnicí II/308 vpravo po silnici II/308 směr Králova Lhota, Hradec Králové.

Dopravní opatření v souvislosti s veřejnou linkovou dopravou:
Dopravní opatření z hlediska autobusové dopravy budou rozděleny na 2 části, pracovně nazvané A 

a B.

Dopravní opatření A – platí v době, kdy bude uzavřena silnice II/308 od Rohenic přes Bohuslavice 

včetně křižovatek „Na Ostrém“ a křižovatky se silnicí II/304:

Autobusy linek:

640027 dopravce Arriva Východní Čechy a.s., 

640111, 640120 dopravce CDS s.r.o. Náchod, 

640202 dopravce P-Transport s.r.o., 

640381 dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. 

Výše uvedené linky budou odkloněny v Rohenicích na III/308 18 – Slavětín nad Metují – II/304 – 

Městec – II/285 - Nahořany – Krčín.

Výše uvedené linky mají následující změnu v obsluze zastávek:

„Rohenice, Obecní úřad“ – zastávka přemístěna – sloučena se zastávkou „Rohenice, požární 

zbrojnice“.

„Rohenice, Roheničky“ – zastávka bez obsluhy

„Bohuslavice, Na Ostrém“ – pro výše uvedené linky zastávka zrušena

„Bohuslavice, lihovar“ – zastávka bez obsluhy

„Bohuslavice, Horkalen“ – zastávka bez obsluhy

„Černčice“ – pro výše uvedené linky zastávka zrušena
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„Nové Město n. Met. Krčín, Osma“ – pro výše uvedené linky zastávka zrušena

„Nové Město n. Met., Krčín, most“ – náhradní zastávka pro výše uvedené linky „Nové Město n. Met., 

Krčín, Na Strážnici“.

Výše uvedené linky obslouží vybranými spoji dle JŘ navíc zastávky „Rohenice, požární 

zbrojnice“ (náhradní za „Rohenice, Obecní úřad“), „Slavětín n. Met.“, „Nahořany“ a „Nové Město 

n.Met., Krčín, Na Strážnici“.

Linky 640325 dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., 640025 dopravce Arriva Východní Čechy a.s. 

a 640135 dopravce CDS s.r.o. Náchod jsou rozděleny na dvě provozní ramena.

Rameno A: Nové Město nad Metují – Krčín – Černčice – Vršovka a zpět. V Černčicích linka obslouží 

zastávky na silnici III/308 20 (směr z/do Vršovky). 

Rameno B: bude jezdit okružně Dobruška – Pulice – Pohoří – II/304 Bohuslavice – přemístěná 

zastávka „Bohuslavice, Na Ostrém“ na komunikaci II/304- dále vůz pokračuje po silnici II/309 

do Pulic – Dobruška. 

Přenosný dopravní označník včetně místa na výlep jízdního řádu zajistí žadatel. 

Před skončením fáze A upozorní Zhotovitel minimálně 10 dní předem na tuto skutečnost písemně 

oddělení dopravní obslužnosti, odbor dopravy Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Dopravní opatření B:
V této fázi bude již umožněn průjezd po silnici II/304. Zastávka „Bohuslavice, Na Ostrém“ bude 

přemístěna na silnici II/304 před obecní úřad.

Autobusy linek:

640027 dopravce Arriva Východní Čechy a.s., 

640111, 640120 dopravce CDS s.r.o. Náchod, 

640202 dopravce P-Transport s.r.o.,

640381 dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí,a.s. 

budou odkloněny v Rohenicích na III/308 18 – Slavětín nad Metují – II/304 – Městec – II/285 - 

Nahořany – Krčín.
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Výše uvedené linky mají následující změnu v obsluze zastávek:

„Rohenice, Obecní úřad“ – zastávka přemístěna – sloučena se zastávkou „Rohenice, požární 

zbrojnice“

„Rohenice, Roheničky“ – zastávka bez obsluhy

„Bohuslavice, Na Ostrém“ – pro výše uvedené linky zastávka zrušena

„Bohuslavice, lihovar“ – zastávka bez obsluhy

„Bohuslavice, Horkalen“ – zastávka bez obsluhy

„Černčice“ – pro výše uvedené linky zastávka zrušena

„Nové Město n. Met., Krčín, Osma“ – pro výše uvedené linky zastávka zrušena

„Nové Město n. Met., Krčín, most“ – náhradní zastávka pro výše uvedené linky „Nové Město n. Met., 

Krčín, Na Strážnici“.

Výše uvedené linky obslouží vybranými spoji dle JŘ navíc zastávky „Rohenice, požární 

zbrojnice“ (náhradní za „Rohenice, Obecní úřad“), „Slavětín n. Met.“, „Nahořany“ a „Nové Město 

n. Met., Krčín, Na Strážnici“.

Linky 640325 dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., 640025 dopravce Arriva Východní Čechy a.s. 

a 640135 dopravce CDS s.r.o. Náchod jsou rozděleny na dvě provozní ramena.

Rameno A: Nové Město nad Metují – Krčín – Černčice – Vršovka a zpět. V Černčicích linka obslouží 

zastávky na silnici III/308 20 (směr z/do Vršovky). 

Rameno B: Dobruška – Pulice – Pohoří – Bohuslavice – Slavětín nad Metují a vybrané spoje dále 

do Nového Města nad Metují. Dle oběhových možností bude autobus této linky navážet cestující 

do Slavětína nad Metují na spoj směr Hradec Králové / Nové Město nad Metují. 

Informovanost cestujících hromadnou dopravou o změnách jízdních řádů (objížďkové jízdní řády) 
zajistí příslušní dopravci na dotčených autobusových spojích s dostatečným předstihem.

Další podmínky rozhodnutí:
1. Při provádění stavebních prací musí být postupováno tak, aby byla zajištěna bezpečnost 

a plynulost silničního provozu, bezpečnost procházejících osob a zajištěny nezbytné pěší trasy. 
Po dobu uzavírky musí být zajištěn přístup k sousedním nemovitostem. Vlastníci, případně 
uživatelé sousedních nemovitostí s uzavřenou komunikací, budou o uzavírce informováni 
žadatelem v dostatečném předstihu.

2. Místo uzavírky a nařízené objízdné trasy budou označeny dopravními značkami a dopravním 
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zařízením přesně dle stanovení dopravního značení vydaných příslušnými silničními správními 
úřady (Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, 
Oddělení silničního hospodářství pro silnici I/14, Městský úřad Dobruška, Odbor výstavby 
a životního prostředí, silniční hospodářství, pro silnice II. a III. třídy, místní komunikace a veřejně 
přístupné účelové komunikace v rámci svého územního obvodu a Městský úřad Nové Město 
nad Metují, Odbor správní, Oddělení dopravy a silničního hospodářství, 
čj.: NMNM/32857/2020/ODSH/TriR/3 pro silnice II. a III. třídy, místní komunikace a veřejně 
přístupné účelové komunikace, v rámci svého územního obvodu.) Žadatel zajistí označení 
úplné uzavírky a nařízených objízdných tras a odpovídá za řádný technický stav a umístění 
dopravního značení po celou dobu jejího trvání. Stávající svislé dopravní značení, které nebude 
v souladu s přechodným dopravním značením po dobu uzavírky, bude dočasně zakryto nebo 
přeškrtnuto schválenou páskou a v předepsaném provedení. K vyznačení uzavírky a objízdných 
tras bude v rámci možnosti a vhodnosti využito pevných sloupků. Značky umístěné na podstavci 
budou vhodným způsobem zatíženy, aby nedocházelo vlivem klimatických podmínek k jejich 
pádu. Po ukončení uzavírky budou neprodleně odstraněny dopravní značky a zařízení umístěná 
na komunikacích, v souladu s tímto rozhodnutím.

3. Staveniště bude zajištěno proti vjezdu jiných vozidel, než vozidel stavby a proti vstupu 
nepovolaných osob. Stavební materiál ani zemina z výkopů nesmí být skladován 
na komunikacích mimo prostor staveniště. Pracovní stroje nesmějí při provádění prací tvořit 
překážku silničního provozu ani zakrývat dopravní značení.

5. Na obou stranách uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení 
a ukončení uzavírky, dále pak dalších informací, týkajících se zhotovitele, přípravy a realizace 
stavby.

6. Žadatel je povinen využít všech možností ke zkrácení doby uzavírky silnice II/308. Úplná 
uzavírka dotčeného úseku silnice nesmí být delší, než je termín uvedený v tomto rozhodnutí.

7. Případné 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 a objížďku. 

8. Náhrada škody se týká i případného poškození železničních přejezdů na objízdné trase 
z důvodu vedení objízdné trasy. Před zahájením uzavírky bude provedena fotodokumentace 
stavu přejezdových konstrukcí, která bude doložena Správě železniční dopravní cesty.

9. Odpovědná osoba: p. Martin Potůček, stavbyvedoucí společnosti EUROVIA CS, a.s., IČO 
45274924, závod Čechy východ, oblast Čechy střed, Piletická 498, 500 41 Hradec Králové, 
tel. 733 615 201.

Účastníci řízení:
EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, oblast Čechy střed, závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 
Hradec Králové
Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkové organizace, IČO 70947996, Kutnohorská 59, 
500 04 Hradec Králové
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 
Hradec Králové
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, Oblastní ředitelství Hradec 
Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové 
Město Nové Město nad Metují, IČO 00272876, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují 
Město Dobruška, IČO 00274879, náměstí F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Město Opočno, IČO 00275191, Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno
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Obec České Meziříčí, IČO 00274810, Boženy Němcové 61, 517 71 České Meziříčí
Obec Slavětín nad Metují, IČO 00273031, Slavětín nad Metují 83, 549 01
Obec Pohoří, IČO 00275263, Pohoří 117, 518 01 Pohoří
Obec Bohuslavice, IČO 00272493, Bohuslavice 175, 549 06 Bohuslavice
Obec Černčice, IČO 00272558, Černčice 8, 549 01 Černčice
Obec Nahořany, IČO 00272850, Nahořany 76, 549 07 Nahořany
Obec Rohenice, IČO 00579246, Rohenice 62, 517 71 České Meziříčí

Dotčené orgány státní správy:
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, dopravní inspektorát
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, dopravní 
inspektorát
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní 
obslužnosti
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení silničního 
hospodářství
Městský úřad Dobruška, Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení silničního hospodářství

Odůvodnění
Dne 3. dubna 2020 obdržel Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor správní, Oddělení dopravy 
a silničního hospodářství, žádost společnosti EUROVIA CS, a.s., o povolení uzavírky silnice II/308 
a nařízení objížďky z důvodu rekonstrukce silnice II/308. Žádost o povolení uzavírky a nařízení 
objížďky byla projednána s dotčenými orgány (Policie ČR, Krajské ředitelství policie 
Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, dopravní inspektorát, Plhovská 1176, 547 45 
Náchod, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení 
dopravní obslužnosti, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové), vlastníkem pozemní komunikace, 
která má být uzavřena (Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, 
IČO 70947996, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové), vlastníky komunikací, po nichž má být 
vedena objížďka (Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, IČO 70947996, 
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Správa 
Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové), obcemi, na jejichž zastavěném území 
má být povolena uzavírka či vedena objížďka (město Opočno, město Nové Město nad Metují, město 
Dobruška, obec České Meziříčí, obec Bohuslavice, obec Černčice, obec Slavětín nad Metují, obec 
Pohoří, obec Rohenice, obec Nahořany) a s provozovatelem dráhy, jde-li o pozemní komunikaci, na 
níž je umístěna dráha (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství 
Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové). Vyjádření výše uvedených účastníků 
řízení bylo doloženo písemně žadatelem při podání žádosti.

V průběhu správního řízení nebyly zjištěny důvody, které by bránily vydání povolení úplné uzavírky 
silnice II/308.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru dopravy 
a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Hradec Králové, podáním 
u Oddělení dopravy a silničního hospodářství, Odboru správního, Městského úřadu v Novém Městě 
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nad Metují, v souladu se správním řádem. 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.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, 
vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce nemá odkladný účinek (viz § 24 odst. 4 zákona o pozemních 
komunikacích).

Otisk úředního razítka

Mgr. Josef Petra
vedoucí Odboru správního

Příloha:
grafická příloha-uzavírka a objízdné trasy- 1 list

Obdrží:
EUROVIA CS, a.s., oblast Čechy střed, závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové
Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkové organizace, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec 
Králové
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, 
U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové 
Město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují 
Město Opočno, Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno
Město Dobruška, náměstí F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Obec Pohoří, Pohoří 117, 518 01 Pohoří
Obec Bohuslavice, Bohuslavice 175, 549 06 Bohuslavice
Obec Černčice, Černčice 8, 549 01 Černčice
Obec Nahořany, Nahořany 76, 549 07 Nahořany
Obec České Meziříčí, Boženy Němcové 61, 517 71 České Meziříčí
Obec Rohenice, Rohenice 62, 517 71 České Meziříčí
Obec Slavětín nad Metují, Slavětín nad Metují 83, 549 01
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, 547 01 Náchod 
Vodní záchranná a dopravní služba s. r. o., Pražská 835, 547 01 Náchod
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, 547 01 Náchod 
Hasiči Nové Město nad Metují (p. Kábrt)
CDS s.r.o. Náchod, Kladská 286, 547 01, Náchod
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim
P-transport s.r.o., Dvořákova 339, 550 01 Broumov – Velká Ves
ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., Třebovská 330, 562 03 Ústí nad Orlicí – Hylváty
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Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, dopravní inspektorát
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, dopravní 
inspektorát
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Odbor dopravy a silničního hospodářství, 
Oddělení dopravní obslužnosti a Oddělení silničního hospodářství
Městský úřad Dobruška, Odbor výstavby a životního prostředí, silniční hospodářství
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