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Oznámení o zahájení správního řízení

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný 
silniční správní úřad (dále jen „silniční správní úřad“) ve věcech silnic I. třídy podle § 40 odst. 
3 písmeno d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o PK“), oznamuje v souladu s § 47 a 49 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti 
společnosti MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 217 41 Kostelec nad Orlicí, IČO 25297899, 
zahájení správního řízení ve věci

povolení úplné uzavírky silnice I/14 na území obce Záměl, v místě mostu ev.č. 14-116

z důvodu pokračování opravy tohoto mostu, a v souladu s ust. § 24 odst. 2 písm. b) zákona o 
PK tímto vyrozuměním projednává žádost s obcemi, na jejichž zastavěném území má být 
povolena uzavírka nebo nařízena objížďka.  

Termín úplné uzavírky:   24.07.2019 – 28.08.2019

Navržené objízdné trasy po dobu úplné uzavírky:

Vozidla do 3,5 t + autobusová linková doprava – obousměrně: 
Po silnici III/3167 a místní komunikaci obce Záměl v souběhu se silnicí I/14

Vozidla nad 3,5 t – obousměrně:
I/14 – I/11 – Vamberk – Rybná nad Zdobnicí – Žamberk – II/312 – Dlouhoňovice – Hejnice – 
České Libchavy – zpět na I/14
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Zároveň touto úplnou uzavírkou dochází ke změně dopravního napojení kamenolomu Černá 
Skála. Po dobu úplné uzavírky bude na silnice I. třídy dopravně napojen silnicemi III/3167 přes 
Záměl (na silnici I/14) a silnicemi III/3167, III/3169, III/3165 a III/3164 přes Doudleby nad Orlicí 
(na silnici I/11).

Objízdné trasy jsou graficky znázorněny v situacích v příloze tohoto oznámení. Objízdné trasy 
jsou vedeny na území Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Důvodem úplné uzavírky je pokračování opravy mostu ev.č. 14-116 na území obce Záměl, 
která byla zahájena dne 08.04.2019 za částečné uzavírky silnice I/14. Pro zdvihání hlavní 
nosné konstrukce mostu je však třeba silnici I/14 uzavřít úplně. Po ukončení úplné uzavírky 
bude oprava dále pokračovat až do 30.11.2019 opět za částečné uzavírky silnice I/14, kdy 
bude přes most umožněn kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, jako v současné době.
 
V souladu s § 39 odst. 1 správního řádu Vám sdělujeme, že se k uvedenému návrhu můžete 
vyjádřit do 3 pracovních dnů ode dne doručení toho vyrozumění. Pokud v této lhůtě 
neobdržíme žádnou odpověď, bere se za to, že s předloženým návrhem souhlasíte.  

Nahlédnutí do spisového materiálu je možné u silničního správního úřadu, tj. odboru dopravy 
a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 
1245, Hradec Králové, kancelář 1. PP, č. dveří 440, a to po předchozí telefonické domluvě na 
tel. 495 817 648, příp. 495 817 356. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho 
zástupce písemnou plnou moc.

Z p. Ing. Jana Matějková
referent oddělení silničního hospodářství

Přílohy: 
- Celková situace objízdných tras
- Situace tras pro obsluhu kamenolomu Černá Skála

                
Rozdělovník:
Obec Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn
Obec Potštejn, Lázeňská 93, 517 43 Potštejn
Městys Doudleby nad Orlicí, Dukelská 68, 517 42 Doudleby nad Orlicí
Město Vamberk, Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk
Obec Rybná nad Zdobnicí, Rybná nad Zdobnicí 150, 517 55 Rybná nad Zdobnicí
Obec Helvíkovice, Helvíkovice 3, 564 01 Žamberk
Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk
Obec Dlouhoňovice, Školská 71, 564 01 Dlouhoňovice
Obec Hejnice, 564 01 Hejnice 66
Obec České Libchavy, České Libchavy 160, 561 14 České Libchavy
Obec Sopotnice, Sopotnice 273, 561 15 Sopotnice

Na vědomí:
MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 217 41 Kostelec nad Orlicí – žadatel o uzavírku
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