
 
 

 
 

I. Oznámení o zahájení řízení 

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby jako silniční správní úřad příslušný správní úřad dle § 40 
odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen “zákon o pozemních komunikacích“), oznamuje v souladu s § 47 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), na 
základě žádosti, kterou dne 16.04.2021 podala společnost COLAS CZ, a.s., oblast Sever, 
region Královéhradecký, IČO 26177005, Ke Klíčovu č.p. 191/9, 190 00  Praha, zastoupená 
společností Dopravní značení Náchod s.r.o., IČO 27467040, Vysokov č.p. 181, 549 12 Vysokov 

 

zahájení správního řízení 

ve věci úplné uzavírky provozu na silnici II/304, na pozemcích parc.č. 1590/4, parc.č. 1554/1 a 
parc.č. 1559/1, vše v obci a k.ú. Úpice, a to v úseku  

1 úsek - od křižovatky s ul. Prokopa Velikého ke křižovatce s ul. Dr. E. Beneše   

2 úsek - od křižovatky s ul. Dr. E. Beneše po křižovatku s ul. Havlíčkova, vše z důvodu 
rekonstrukce komunikace silnice II/304.  

v termínu od 18.05.2021 do 31.10.2021. 

 
Správní řízení bylo zahájeno dnem podání žádosti o úplnou uzavírku. Žádost byla podána ve 
smyslu ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

II. Vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 

Silniční správní úřad Vám tímto přípisem rovněž sděluje, že podle názoru silničního správního 
úřadu bylo ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí v předmětné věci. 

Žádost byla v průběhu řízení doplňována, naposledy byla doplněna dne 07.04.2021. 

Jedná se o následující podklady: 

- Správa silnic Královéhradeckého kraje vydala souhlas dne 20.04.2021, pod   
SSKHK/SS/5287/21/PO-Ja 

- souhlas obce Úpice s uzavírkou a objízdnou trasou ze dne 21.04.2021, pod č.j.: Úp-     
1677/2021/KK  

- vyjádření obce Libňatov k uzavírce a objízdné trase ze dne 26.04.2021 
- souhlas Města Česká Skalice ze dne 26.04.2021 
- souhlas Města Úpice ze dne 21.04.2021, č.j.: Úp-1677/2021/KK 
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- souhlas obce Dolní Radechová ze dne 29.04.2021 
- souhlas obce Batňovice ze dne 04.05.2021 
- souhlas obce Maršov u Úpice ze dne 27.04.2021 
- souhlas obce Hořičky ze dne 04.05.2021 
- souhlas Správy železnic zn. 7905/2021-SŽ-OŘ HKR-ST-HKR ze dne 26.04.2021 
- souhlas ŘSD Hradec Králové  
- souhlas Správy železnic, státní organizace, ze dne 26.04.2021 zn. 7905/2021-SŽ-OŘ 

HKR- ST-HKR 
- harmonogram prací 
- situace se zákresem místa uzavírky a objízdné trasy 
- vyjádření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, oddělení dopravní obslužnosti, 

č.j.: KUKHK-16015/DS/2021 ze dne 03.05.2021 
- vyjádření Policie ČR, dopravní inspektorát Trutnov pod č.j.: KRPH-40106/Čj-2021-

051006 ze  dne 04.05.2021 
- vyjádření Policie ČR, dopravní inspektorát Náchod pod č.j.: KRPH-34156/Čj-2021-

050506  ze  dne 29.04.2021 
- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, které vydal 

Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, pod č.j.: MUTN 36300/2021 ze dne 06.05.2021 
- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, které vydal Krajský 

úřad Hradec Králové, odbor silničního hospodářství, pod č.j.: KUKHK-14423/DS/2021-
5(Vj) ze dne 06.05.2021 

- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, které vydal 
Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, pod č.j.: MUNAC 
33457/2021/DSH/MV ze dne 05.05.2021 

- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, které vydal 
Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního hospodářství, pod č.j.: PDMUJA 
17661/2021 ze dne 03.05.2021 

 

 
Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům 
před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, to se 
netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva 
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. 
 
 
Účastník řízení může nahlédnout do příslušného spisového materiálu a zároveň má možnost 
vyjádřit se k úplnosti spisového materiálu ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne doručení tohoto 
vyrozumění. Nahlédnutí do spisu je možné uskutečnit u silničního správního úřadu, odboru 
dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Trutnov, Slovanské náměstí č.p. 165,  
541 01 Trutnov, kancelář č. dveří 402, v Po a St 8.00 - 17.00, v ostatní dny po předchozí 
telefonické domluvě. 
 
(otisk razítka) 
 
 
(vlastnoruční podpis) 
 
z p. Lenka Jaďuďová 
referent oddělení silničního 
hospodářství a dopravy 
  
 
Příloha 
7x situace 
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Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
- Dopravní značení Náchod s.r.o., IDDS: v7nzkya 
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey 
- obec Maršov u Úpice, IDDS: vnda6ds 
- obec Libňatov, IDDS: xk9a7ft 
- Město Úpice, IDDS: v4sbatd 
- Město Rtyně v Podkrkonoší, IDDS: 2awbshw 
- Město Červený Kostelec, IDDS: sacbh9g 
- OBEC DOLNÍ RADECHOVÁ, IDDS: qasaxap 
- Město Náchod, IDDS: gmtbqhx 
- MĚSTO ČESKÁ SKALICE, IDDS: f8yb27v 
- OBEC HOŘIČKY, IDDS: 53pbea9 
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 
  
dotčené správní úřady 
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní  
  inspektorát, IDDS: urnai6d 
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS:  
  gcgbp3q 
- Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: gmtbqhx 
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, Dopravní -  
  inspektorát, IDDS: urnai6d 
- Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: sbwbzd5  
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