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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/5378/2022/ODSH/TriR/2 R. Tříska/676 01.03.2022

triska@novemestonm.cz

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“), 

oznamuje 

podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“) zahájení řízení ve věci podané žádosti o povolení zvláštního užívání a uzavírky silnice 
II/308 v úseku Nové Město nad Metují, Krčín-Černčice (staničení 25,875-25,925) z důvodu opravy 
poškozeného železničního mostu v termínu od 7:00 do 19:00 hod dne 26. března 2022. 

O vydání rozhodnutí ve výše uvedené věci požádala dne 28. ledna 2022 společnost Chládek 
a Tintěra, Pardubice a.s., IČO 25253361, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, zastoupená 
společností Dopravní značení Náchod s.r.o., IČO 27467040, Vysokov 181, 549 12 Vysokov. 
V příloze tohoto oznámení zasílám situaci s vyznačením uzavírky, objízdných tras a návrhu 
dopravního značení. 

V souladu s § 39 odst. 1 správního řádu Vám sděluji, že se k podané žádosti můžete vyjádřit do 7 
pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Na pozdější připomínky či návrhy nebude brán 
zřetel. 

Dále Vám oznamuji, že v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení 
možnost nahlédnout do spisového materiálu a vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí. 
K tomuto stanovuji lhůtu tří pracovních dnů od ukončení výše uvedené lhůty pro podání vyjádření. 
Po uplynutí této třídenní lhůty správní orgán ve věci rozhodne. Správní orgán upozorňuje účastníky 
řízení, že tato třídenní lhůta slouží pouze k seznámení se s kompletním spisem před vydáním 
rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu k uplatnění připomínek k podané žádosti.

Nahlédnutí do spisového materiálu je možné u silničního správního úřadu, tj. Odboru správního, 
Oddělení dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Nové Město nad Metují, náměstí 
Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují a to po předchozí telefonické domluvě 
na tel. 736 472 602 (p. Tříska) nebo 739 456 592 (p. Ing Kubala). Nechá-li se některý z účastníků 
zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Radomír Tříska
referent Oddělení dopravy a silničního hospodářství
Odbor správní
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Příloha: 3 listy

Rozdělovník:
Obec Nahořany, Nahořany 76, 549 07 Nahořany
Obec Bohuslavice, Bohuslavice 175, 549 06 Bohuslavice
Obec Černčice, Černčice 8, 549 01 Černčice
Obec Slavětín nad Metují, Slavětín nad Metují 83, 549 01, Slavětín nad Metují
Město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec 
Králové
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