
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 

Odbor výstavby a životního prostředí 
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz 

Č.j.:MURK-OVŽP/18534/21-2883/21/Hol                    Rychnov nad Kněžnou dne 16. července 2021 

Oddělení silniční úřad a úřad územního plánování                     

Vyřizuje: Radka Holakovská. 

Telefon: 494509655, 773 760 547 

E-mail:radka.holakovska@rychnov-city.cz 

 

                                    R O Z H O D N U T Í     č. 90/2021 
 
      Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně příslušný 

silniční správní úřad ve věcech silnic dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a jako místně příslušný silniční správní 

úřad podle ustanovení § 11 zákona č.500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů na základě 

žádosti doručené dne 20.6.2021 podané žadatelem KENVI CZ s. r. o., Markova 191/9, 500 04 Hradec 

Králové, IČO: 28825039, zast. LETS DZ s. r. o., 5. května 1378, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 

06569030, jež byla předmětem rozhodování, vydává 

 

          p o v o l e n í 
1)  podle § 25 odst. 6 písm. c 2,)3 zákona ke zvláštnímu užívání silnice č. II/310 v obci Zdobnice, 

z důvodu zajištění stavebních prací při výstavbě chodníků a opěrné zdi podél silnice, k. ú. Malá 

Zdobnice, v rámci stavby: „Bezpečné a bezbarierové chodníky Zdobnice“. 

2)  podle § 24 odst. 1 zákona k  částečné uzavírce silnice č. II/310 v obci Zdobnice, z důvodu zajištění 

stavebních prací při výstavbě chodníků a opěrné zdi podél silnice, k. ú. Malá Zdobnice, v rámci stavby: 

„Bezpečné a bezbarierové chodníky Zdobnice. Uzavírka jednoho jízdního pruhu, posuvné pracovní 

místo 50 m. 

 

Termín:  19. 7. 2021 – 30. 9. 2021 

 
Osoba odpovědná za průběh zvláštního užívání a splnění stanovených podmínek tohoto rozhodnutí:  

p. Kamil Kocman (KENVI CZ s, r. o.), tel. 734 754 635 

 
Podmínky povolení: 
1) Místo akce bude značeno dle situace stanovení přechodné úpravy dopravního značení č.j.: MURK-

OVŽP/16533/21-2883/21/Hol. Po dobu částečné uzavírky bude zajištěn průjezd v šíři min. 2,75 m. 

2) Na silnici, mimo zábor komunikaci, nesmí být ukládán žádný materiál, výkopek ani pracovní stroje, 

které by bránili průjezdu, po ukončení akce bude silniční pozemek uveden do původního stavu.  

3) Veškeré výkopy budou řádně zabezpečeny proti pádu chodců a vozidel, za snížené viditelnosti 

osvětleny. 

4) Akce bude zajištěna dle podmínek Policie ČR KRPH-53694/ČJ-2021-050706, ze dne 10. 6. 2021. 

5) Práce, včetně bezpečnostních opatření zajistí zhotovitel prací na svůj náklad a nebezpečí 

6) Budou dodrženy všechny podmínky stanovené vlastníkem komunikace, dle uzavřené smlouvy 

vlastníka komunikace Správy silnic, o podmínkách zajištění užívání silničního pozemku (pozemkové 

parcely) ke stavební činnosti, č. 9/50/21/0141/Rj/F. 

7) Silniční správní úřad může dodatečně stanovit další podmínky rozhodnutí dle konkrétní situace. 

8) V případě nutnosti uzavření celé komunikace musí být toto předem projednáno silničním správním 

úřadem, se zástupci IZS a dopravci MHD. Průjezd zasahujících vozidel IZS bude umožněn. 

 

 

Účastníci řízení dle §27 odst.1,2 správního řádu: 

1) KENVI CZ s. r. o., Markova 191/9, 500 04 Hradec Králové, IČO: 28825039, zast. LETS DZ 

s. r. o., 5. května 1378, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 06569030 

2) Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o., Kutnohorská 59, Hradec Králové, ČO: 70947996 

3) Obec Zdobnice, Zdobnice čp. 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO:00275557 
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o d ů v o d n ě n í 
Na základě žádosti podané žadatelem KENVI CZ s. r. o., Markova 191/9, 500 04 Hradec Králové, IČO: 

28825039, zast. LETS DZ s. r. o., 5. května 1378, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 06569030, 

doručené 20.6.2021, bylo povoleno zvláštní užívání a částečná uzavírka silnice II/310 v v obci 

Zdobnice, z důvodu zajištění stavebních prací při výstavbě chodníků a opěrné zdi podél silnice, v rámci 

stavby: „Bezpečné a bezbarierové chodníky Zdobnice“.k. ú. Malá Zdobnice ve dnech 19.7.2021-

30.9.2021 tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno. Případnou uzavírku a zvláštní užívání 

místních komunikací povoluje silniční správní úřad města Zdobnice.  

Průjezd vozidel bude řízen dopravním značením, povoleným dne 29. 6. 2021, č.j.: MURK-

OVŽP/16533/21-2883/21/Hol. Částečnou uzavírkou nebude omezen provoz IZS a MHD. 

      Částečná uzavírka byla projednána s vlastníkem komunikace, žadatelem, a Policií ČR. Po 

posouzení doloženích dokladů a výsledku projednání silniční správní úřad částečnou uzavírku a zvláštní 

užívání komunikace povolil.                

Silniční správní úřad se zabýval okruhem účastníků řízení dle §27 odst. 1, 2 správního řádu a 

účastníky jsou: KENVI CZ s. r. o., Markova 191/9, 500 04 Hradec Králové, IČO: 28825039, zast. 

LETS DZ s. r. o., 5. května 1378, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 06569030, Správa silnic 

Královéhradeckého kraje, p.o., Kutnohorská 59, Hradec Králové, IČO: 70947996 a Obec Zdobnice, 

Zdobnice čp. 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO:00275557. 

 

Žádost byla doložena souhlasem Správy silnic KHK, p.o., Hradec Králové, smlouvou o 

podmínkách zajištění užívání silničního pozemku (pozemkové parcely) ke stavební činnosti) č. 

9/50/21/0141/Rj/F, vyjádření obce Zdobnice, ze dne 10. 6. 2021, situačním nákresem, souhlasem KŘ 

Policie KHK, KŘ-DI Rychnov n. Kn. Č.j. KRPH-53694/ČJ-2021-050706, ze dne 10. 6. 2021, 

harmonogramem prací a plnou mocí. 

 
p o u č e n í   o   o d v o l á n í 

 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve 

kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy 

nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke 

Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, podáním učiněným u Městského úřadu 

Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí. Lhůta při případné odvolání se počítá 

ode dne doručení tohoto rozhodnutí, přičemž se den doručení do běhu lhůty nezapočítává. Odvolání jen 

proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, 

aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li 

účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka řízení. 

Případné odvolání má odkladný účinek. 

Případné odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek ve smyslu § 24 odst. 4 zákona o 

pozemních komunikacích. 

 

                                                                                                 Holakovská Radka 

                                                                    referent odboru výstavby a životního prostředí 

                                                                                  Městský úřad Rychnov nad Kněžnou 

 

      Za tento úkon byl vyměřen správní poplatek dle položky č. 36 písm. a) zákona č. 634/2004Sb., o 

správních poplatcích, ve výši 500,-- Kč, uhrazen na bankovní účet. 

 

Rozdělovník: 

LETS DZ s. r. o, 5. května 1378, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, 

Správa silnic KHK, p.o., Kutnohorská 59, 50004 Hradec Králové 

Obec Zdobnice, Zdobnice čp. 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

Na vědomí: 

Krajské Ředitelství Policie KHK, DI Rychnov n.Kn., Zborovská 1360, 516 01 Rychnov n.Kn. 

HZS KHK, Na Spravedlnosti 2010, Rychnov nad Kněžnou 

ZZS KHK, Jiráskova 506, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
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