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Vyjádření 

 
 

Statutární město Hradec Králové, zastoupené odborem rozvoje města (dále také jen „město“), 
obdrželo od spol. EUROVIA CS a.s., Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, IČ 452 74 924, 
žádost o vyjádření k částečné uzavírce silnice č. I/37, Rašínova tř. (od I/31 – po MK Na 
Rybárně). Důvodem opatření je vybudování protihlukové stěny. 
  
Zhotovitel: spol. EUROVIA CS a.s., Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, IČ 452 74 924 
(odpovědná osoba: Pavel Žilka, tel. 731 601 577) 
 
Z předložených podkladů vyplývá, že částečná uzavírka  (omezení v pravém jízdním pruhu ve 
směru na Pardubice) bude probíhat v termínu od 24.5.2021 do 21.11.2021. 
 
Uzavírka (a jednotlivé objízdné a odlehčovací trasy) byla projednána dne 3.5.2021 na 
Královéhradeckém kraji. Odlehčovací objízdná trasa bude vedena přes silnici I/31 dle 
přiložené situace. V rámci realizaci bude SSZ K30 mimo provoz. Ze směru ul. Veverkova bude 
umožněno odbočení pouze ve směru na Pardubice. Objízdná trasa bude vedena přes ul. 
Jungmannova a Na Rybárně. 
 
Statutární město Hradec Králové, zastoupené odborem rozvoje města, ve smyslu § 24 odst. 2 
písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
souhlasí s výše popsaným záměrem uzavírky, jejíž rozsah je promítnut v grafické příloze 
tohoto vyjádření za předpokladu dodržení následujících podmínek: 

1. Práce budou probíhat bez neodůvodněných časových prodlev co nejrychleji s cílem co 
nejvíce zkrátit omezení dopravy na silnici I. třídy.  

2. Veškeré uzavírky budou konzultovány s Dopravním podnikem města HK a.s. a budou 
splněny jejich podmínky. 

3. Veškeré uzavírky budou konzultovány s KÚ KHK oddělení dopravní obslužnosti – Ing. 
David Procházka, tel. 495 817 660. 
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4. Žadatel zajistí informovanost Komise místní samosprávy v dotčeném úseku o termínu 
uzavírky, rozsahu a z toho plynoucí omezení provozu s kontaktem na zodpovědnou 
osobu za uzavírku. 
 
(Seznam KMS: https://www.hradeckralove.org/seznam-kms/ms-22376/p1=22376) 
 

5. Před zahájením prací žadatel dohodne se společností Hradecké služby a.s. organizaci 
svozu odpadů (tel. 606 153 707 dispečerka, příp. 724 093 988 p. Jaeger). 
 

6. Na dopravní značení objízdné trasy, která bude vedena přes ul. Jungmannova a Na 
Rybárně bude na IS11 a/b doplněno označení „centrum“. 
 

7. Upozorňujeme, že v rámci realizace akce „Inteligentní dopravní systém Hradec 
Králové“ bude realizována obměna technologie na křižovatce SSZ K30 
v předpokládaném termínu 07-08 2021. Žádáme o zajištění koordinace. Kontakt na 
spol. CROSS, Ing. Ivo Gajdošík 725 424 903. 
 

8. Upozorňujeme na nutnou koordinaci dopravního značení objízdné (odlehčovací) trasy 
na silnici I/31 s akcí rekonstrukce kanalizace ul. Za Škodovkou (1.6.2021 – 30.6.2022). 
 

Toto vyjádření platí do doby ukončení předmětné uzavírky, nejdéle však po dobu 1 roku od 
vydání, jestliže nebude v této lhůtě uzavírka rozhodnutím silničního správního úřadu povolena, 
a nenahrazuje rozhodnutí ani opatření správních orgánů podle zvláštních předpisů. Toto 
vyjádření pozbývá též platnosti v případě změny parametrů a podmínek záměru rozhodných 
pro jeho vydání. Na základě skutečností nově zjištěných např. při projednání a po seznámení 
se stanovisky ostatních účastníků řízení může být toto vyjádření dále doplněno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
PhDr. Karel Vít, Ph.D. 
vedoucí odboru rozvoje města 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: 

- 3x situace DIO 
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