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Vyjádření 

 
Statutární město Hradec Králové, zastoupené odborem rozvoje města (dále také jen „město“), 
obdrželo od spol. Stavoka HK a.s., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČ 252 72 276 
v zastoupení spol. INKA s r.o., Obránců míru 258, 503 02 Předměřice n. Labem, IČ 274 
78 866, žádost o vyjádření k uzavírce místní komunikace ul. Za Škodovkou dle přiložené 
situace. Důvodem uzavírky je rekonstrukce kanalizace. 
 
Zhotovitel: spol. Stavoka HK a.s., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČ 252 72 276 
v zastoupení spol. INKA s r.o., Obránců míru 258, 503 02 Předměřice n. Labem, IČ 274 78 866 
(odpovědná osoba: Radim Macháček, tel. 777 785 212) 
 
Z předložených podkladů vyplývá, že uzavírka komunikace bude probíhat v etapách: 
 

 I. etapa 1.3.-31.5.2021 

 II. etapa 1.6.-31.8.2021 

 III. etapa 1.9.-31.12.2021 

 IV. etapa 1.1.2022-31.3.2022 

 V. etapa 1.4.2022-30.6.2022 
 
Objízdná trasa pro vozidla do 3,5t bude vedena po přilehlých místních komunikacích, 
především pak po ul. Kampelíkova, Stěžerská a Ležáky viz. přiložená situace. Objízdná trasa 
pro nákladní dopravu nad 3,5t bude vedena po I/35 ul. Koutníkova, I/31, a ul. Pražská tř. 
 
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 a návrhem objízdných tras, jejichž rozsah je 
promítnut v grafické příloze tohoto vyjádření.  

1. Žadatel zajistí informovanost Komise místní samosprávy, obyvatel a firem v dotčeném 
úseku o termínu uzavírky, rozsahu a z toho plynoucí omezení provozu vozidel a chodců 
s kontaktem na zodpovědnou osobu za uzavírku. Po celou dobu prací bude zajištěn 
přístup k nemovitostem. 

(Seznam KMS: https://www.hradeckralove.org/seznam-kms/ms-22376/p1=22376) 
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2. Před zahájením uzavírek žadatel dohodne se společností Hradecké služby a.s. 
organizaci svozu odpadů (tel. č. 606 153 707 dispečerka, příp. 724 093 988 p. Jaeger), 
případně průjezd svozových vozidel uzavírkou. 

3. Veškeré uzavírky budou konzultovány s Dopravním podnikem města HK a.s. a budou 
splněny jejich podmínky (přesuny zastávek, trasy apod.). 
 

4. Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob oplocením nebo jinou 
vhodnou zábranou, doplněné o bezpečnostní tabulky upozorňující na zákaz vstupu a 
informující o riziku pádu. 

5. Před zahájením rekonstrukce a po jejím ukončení bude provedena (na výzvu 
zhotovitele) prohlídka stavu objízdné trasy za účasti investora, zhotovitele, vlastníků 
dotčených komunikací a zástupců města a TSHK p.o. Způsobené škody budou 
neprodleně odstraněny a komunikace budou uvedeny do původního stavu. Náhrada 
případných škod vzniklých vlivem uzavírky a objížďky se uskuteční na náklad žadatele 
o uzavírku. 

6. V rámci stavby dojde k zásahu do křižovatky K44. Veškeré zásahy do SSZ a 
jednotlivých detektorů budou projednány se spol. Technické služby p.o. 
 

7. Budou splněny podmínky odboru správy majetku města Hradec Králové. 
 
 

Toto vyjádření platí do doby ukončení předmětné uzavírky, nejdéle však po dobu 2 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 – situace dopravního značení a objízdných tras 
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