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U S N E S E N Í  
 

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, jako věcně a místně příslušný 
silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v 
platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a jako místně příslušný podle ustanovení 
§ 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, obdržel dne 21.07.2020 od žadatele společnosti 
SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO: 480 35 599, se sídlem Bratří Štefanů č.p. 973/63a , 500 03 Hradec 
Králové (dále jen žadatel) žádost o povolení úplné uzavírky silnice č. II/318 ul. Komenského v 
Častolovicích s nařízenou objížďkou. 
 

Silniční správní úřad dne 10.09.2020 obdržel od výše uvedeného žadatele žádost o zpětvzetí výše 
uvedené žádosti a proto po přezkoumání této žádosti 
 

r o z h o d l  
 

dle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu, v řízení o výše uvedené žádosti takto: 
 

řízení vedené u Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, stavebního úřadu – životního prostředí ve věci 
vydání povolení úplné uzavírky části silnice II/318 
 

s e  z a s t a v u j e ,  
 

neboť žadatel vzal svou žádost zpět. 
 

O d ů v o d n ě n í :  
 

Správní orgán Městského  úřadu Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, obdržel dne 
21.07.2020 od žadatele podání, spočívající v žádosti o povolení úplné uzavírky sinice II. třídy, týkající 
se úplné uzavírky sinice č. II/318 Častolovice ul. Komenského v délce cca 1 km.  
 

Správní orgán na základě neúplné žádosti svolal opatřením ze dne 13.08.2020 pod čj. MUKO-
30237/2020-nk k dané žádosti ústní jednání k dojednání termínu uzavírky s objížďkou, trasy objížďky 
k navržené uzavírce, apod. K jednání pozval žadatele + vlastníka uzavírané komunikace + vlastníka 
komunikace, po které je navrhována objížďka + obce, na jejímž území má být povolena uzavírka + 
obce, na jejímž území má být povolena objížďka, dotčené orgány a zpracovatele navrhovaného 
dopravního značení a navrhované objížďky. 
 

Průběh a výsledek jednání ze dne 24.08.2020 byl zaznamenaný do protokolu. Na jednání bylo 
dohodnuto, že žadatel společně s dopravci a vedením městysu Častolovice společně dne 03.09.2020 
projdou navrhovanou objízdnou trasu. 
 

Na základě proběhlé schůzky dne 03.09.2020 se žadatel rozhodl o zpětvzetí výše uvedené žádosti. 
 

Vzhledem k výše uvedenému silniční správní úřad rozhodl podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) 
správního řádu tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. 
 

P o u č e n í  ú č a s t n í k ů  ř í z e n í :  
 

Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu 
odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se usnesení napadá a dále namítaný rozpor 
s právními předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode 
dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého 
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kraje v Hradci Králové (Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové) podáním učiněným u stavebního 
úřadu – životního prostředí Městského úřadu Kostelec nad Orlicí. Dnem oznámení je den doručení 
rozhodnutí (v případě nedoručení je tímto dnem, den vložení poštovní zásilky obsahující rozhodnutí, 
do domovní schránky /písemnost se po uplynutí 10 dnů vloží do domovní schránky/), přičemž lhůta se 
počítá až od následujícího dne po oznámení (doručení). 
 

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 
na jeho náklady Městský úřad Kostelec nad Orlicí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 76 
odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 
 
 
Bc.  Luc ie LÉDROVÁ  
oprávněná úřední osoba 
vedoucí stavebního úřadu – životního prostředí 

 
 
 
ROZDĚLOVNÍK: 

 
Žadatel: 

SWIETELSKY stavební s.r.o., Bratří Štefanů 973/63a, HRADEC KRÁLOVÉ 

 

Vlastník uzavírané komunikace: 

Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ 

kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje má 

Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 709 47 996, Kutnohorská 59/23, HRADEC KRÁLOVÉ 

 

Vlastník komunikace, po které je navrhována objížďka: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, PRAHA  

zastoupený Správou Hradec Králové, Pouchovská 401, HRADEC KRÁLOVÉ 

 

Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ 

kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje má 

Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 709 47 996, Kutnohorská 59/23, HRADEC KRÁLOVÉ 

 

Obec, na jejímž území má být povolena uzavírka: 

Městys Častolovice, Masarykova 10, ČASTOLOVICE 
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Obec, na jejímž území má být povolena objížďka: 

Městys Častolovice, Masarykova 10, ČASTOLOVICE 

Obec Čestice, Čestice 94, ČESTICE 

Obec Olešnice, Olešnice 63, OLEŠNICE 

Obec Lično, Lično 17, LIČNO 

Obec Libel, Libel 28, LIBEL 

Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, KOSTELEC NAD ORLICÍ  

Městys Doudleby nad Orlicí, Dukelská 68, DOUDLEBY NAD ORLICÍ  

Město Vamberk, Husovo náměstí 1, VAMBERK 

Obec Lupenice, Lupenice 62, LUPENICE 

Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 

Město Solnice, Masarykovo náměstí 1, SOLNICE 

 

Obec, na jejímž území má být umístěno jen dopravní značení: 

Obec Hřibiny – Ledská, Hřibiny 11, HŘIBINY-LEDSKÁ 

 

Dotčené orgány: 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (přechodná úprava 

provozu na silnici I. třídy + dopravní úřad z důvodu přemístění zastávek linkové osobní dopravy), 

Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ 

 

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravní inspektorát v Rychnově nad Kněžnou, 

Zborovská 1360, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 

Na vědomí (zpracovatel dopravního značení a návrhu objížďky): 

Pan Stanislav Andrle, JAST s.r.o., Rudé Armády 45, DOUDLEBY NAD ORLIC 

 
 
Vypraveno dne: 11.09.2020 
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