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Městský úřad Náchod 

odbor dopravy a silničního hospodářství 
Němcové 2020, 547 01 Náchod  
      
                         MUNAX00TG4DA (PID) 
Sp. zn.:  KS 3083/2022/DSH/IR 
Čj. (Če.): MUNAC 33698/2022/DSH/IR 
Eviden. číslo: 190/22 
Vyřizuje:  Bc. Ivana Rousková 
Tel./mobil: 491 405 189, 775 431 664 
E-mail:   podatelna@mestonachod.cz 
 

Datum: 21. 4. 2022 
 

R O Z H O D N U T Í 

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní 
úřad (dále jen správní orgán) podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon o pozemních 
komunikacích), na základě předložených podkladů v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), v y h o v u j e žádosti společnosti 
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice, IČO: 60838744, oblast Hradec 
Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, v zastoupení Dopravní značení Náchod s.r.o., 
Vysokov 181, 549 12 Vysokov, IČO: 27467040 ze dne 3. 3. 2022 a  
 

p o v o l u j e 
 

úplnou uzavírku silnice III/285 26 – od křižovatky s ul. Pod Lipím po křižovatku s ul. Pod 
Vyhlídkou, v úseku staničení cca 14,915 – 16,340 km v k. ú. Lipí u Náchoda a v k. ú. Staré 
Město nad Metují podle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích 

 

z důvodu:              rekonstrukce vozovky silnice III/285 26 včetně souvisejících staveb 
v rámci  I. etapy stavební akce „III/285 26 Jizbice – Lipí – Náchod“ 

rozsah uzavírky:   úplná  

termín realizace:   25. 4. 2022 – 31. 10. 2022 

uzavřený úsek: část silnice III/285 26 – I. etapa, v letošním roce od křižovatky s ul. Pod 
Lipím po křižovatku s ul. Pod Vyhlídkou, staničení cca 14,915 – 16,340 km 

objízdná trasa: ve směru jízdy z Lipí po silnici III/285 26 přes Jizbici, Dobrošov, Českou 
Čermnou, Borovou, Nový Hrádek, poté po silnici II/285 přes Slavoňov, Blažkov do 
Nového Města nad Metují, dále po silnici I/14 přes Spy na silnici III/308 21 do Nového 
Města nad Metují, po silnici II/308 a III/285 20 do Vrchovin, dále po silnici III/285 21 a po 
silnici I/14 z Vrchovin do Náchoda na silnici I/33 a na silnici III/285 26 – obousměrně (viz 
situace) 
 

Za splnění podmínek rozhodnutí zodpovídá: 

pan Libor Novák, stavbyvedoucí STRABAG a.s., tel.: 602 620 169, e-mail: 
libor.novak@strabag.com  

 

STRABAG a.s. 
Kačírkova 982/4 
158 00 Praha 5 – Jinonice 
IČO: 60838744 
oblast Hradec Králové 
Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové 
v zastoupení 
Dopravní značení Náchod s.r.o. 
Vysokov 181 
549 12 Vysokov 
IČO: 27467040 
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Autobusová linková doprava: 

Změna trasování po dobu uzavírky Lipí na linkách: 

662308 – po dobu uzavírky trasována Náchod – Nové Město nad Metují – Slavoňov – N. 
Hrádek – Č. Čermná – Náchod – Lipí 

Vedení trasy: z výchozí zastávky Náchod,,aut.st. – Kladská – Pražská – Jugoslávská – Odboje 
– Bražecká – Novoměstská – I/14 – III/285 20 – Nové Město n.Met. – (alternativní trasa 
Náchodská) – Generála Klapálka – Nádražní – autobusové nádraží Na Rychtě – Komenského – 
U Zázvorky – Českých bratří – Klopotovská – II/285 – III/285 26 – Rokolská – MK náměstí Nový 
Hrádek – Náchodská – III/285 26 – do místní části Náchoda Lipí – MK na náves, kde je 
v zastávce Náchod,Lipí linka ukončena. Zpět shodnou trasou.  

 

Zastávky linky 662308 navíc, po dobu uzavírky:  

Náchod,,Hamra 

Náchod,Staré Město,rozc. 

Náchod,Staré Město,škola 

 

Přemístěná zastávka: Náchod,Lipí – zastávka přemístěna na náves (pod čp. 27 – viz 
situace dopravního značení v příloze). 

 

662332 – po dobu uzavírky – Náchod – Nové Město n. Met. – Mezilesí – Dobřany / Nový 
Hrádek:  

z výchozí zastávky Náchod,,aut.st. – Kladská – Pražská – Jugoslávská – Odboje – Bražecká – 
Novoměstská – I/14 – III/285 20 – Nové Město n. Met. – (alternativní trasa Náchodská) – 
Generála Klapálka a dále po své trase.  

 

Zastávky linky 662332 navíc, po dobu uzavírky: 

Náchod,,aut.st. 

Náchod,,okresní soud 

Náchod,Staré Město,rozc. 

 

642308 – po dobu uzavírky linka není v provozu. 

 

662395 – cyklobus. 

 

Linka začíná v Náchodě, jede po I/33 a I/14 – III/285 20 – ulicí Generála Klapálka – Nádražní – 
Komenského – U Zázvorky – Českých bratří – Klopotovská – II/285 – III/285 26 – na Nový 
Hrádek a dále po své trase. 
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Neobsloužené zastávky linkou 662395: 

Náchod,,školy TGM 

Náchod,,sídliště SUN 

Náchod, Lipí 

Náchod, Jizbice 

Náchod, Dobrošov 

Česká Čermná 

Borová 

Borová,, u jedle 

 

Zastávka obsluhovaná linkou 662395 navíc, po dobu uzavírky: 

Slavoňov,,kostel 

 

V rámci uzavírky je posílena MHD, která zajišťuje doprava na Sídliště u nemocnice a vybranými 
spoji na Lipí a do Jizbice. V Jizbici je oboustranná návaznost linky MHD na linku 308. 

Je vydán výlukový jízdní řád na výše uvedené linky a dále z oběhových důvodů na linky 
662309, 662334, 662336, 662337. 

Stavba se bude s ohledem na délku objízdných tras snažit maximálně zkrátit termín uzavírky. 

Dopravní úřad souhlasí s výše uvedeným dopravním opatřením. 
 

Žadatel zajistí informování dopravců.  

V případě zkrácení termínu uzavírky bude žadatel informovat alespoň 5 pracovních dní předem 
před novým datem ukončení. 

Žadatel informuje Správce neobsluhovaných zastávek, aby mohl zajistit výlep jízdních řádů. 

Provozovatelé linkové autobusové dopravy zajistí informovanost cestující veřejnosti. 

 
Podmínky povolení uzavírky: 

1) Práce budou zahájeny po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Dotčený úsek silnice III/285 
26 smí být uzavřen max. na dobu uvedenou v rozhodnutí. Zhotovitel je povinen využít všech 
možností ke zkrácení doby uzavírky. 

2) Uzavírka a objížďka budou řádně osazeny v souladu dle zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a prováděcí 
vyhlášky č. 294/2015 Sb., podle stanoveného dopravního značení MěÚ Náchod, odboru 
dopravy a silničního hospodářství ze dne 19. 4. 2022, pod čj. MUNAC 33432/2022/DSH/IR, 
dále podle stanoveného dopravního značení KÚ Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a 
silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství ze dne 19. 4. 2022, pod čj. KUKHK-
11604/DS/2022-2 (VA), dále podle stanoveného dopravního značení MěÚ Nové Město nad 
Metují, odboru správního, oddělení dopravy a silničního hospodářství ze dne 14. 4. 2022, pod 
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čj. NMNM/5881/2022/ODSH/TriR/3 a podle stanoveného dopravního značení MěÚ Dobruška, 
odboru výstavby a životního prostředí, silniční hospodářství ze dne 19. 4. 2022, pod čj. PDMUD 
25492/2022. Žadatel zajistí označení úplné uzavírky a nařízené objízdné trasy a odpovídá za 
řádný technický stav dopravního značení po celou dobu jejího trvání.  

3) Pracovníci nesmějí svévolně přemísťovat či odstraňovat předepsané značení a pracovní 
stroje nesmějí při provádění prací tvořit překážku silničního provozu ani nijak zakrývat dopravní 
značení. Po ukončení uzavírky budou neprodleně odstraněny dopravní značky a zařízení 
umístěná na komunikacích, v souladu s tímto rozhodnutím a dopravní značení bude uvedeno 
do původního stavu. Označení uzavírky a objížďky zajistí žadatel na svůj náklad.  

4) Dopravní značení bude umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů 
křižovatek, sjezdů a průchozích prostorů chodníků. Staveniště bude zajištěno proti vstupu 
nepovolaných osob.  K vyznačení objízdných tras bude v rámci možností a vhodnosti využito 
pevných sloupků, jelikož uzavírka je na delší dobu a neustále dochází ze strany občanů 
k manipulaci a odstraňování tohoto značení. Značky umístěné na podstavcích budou zatíženy 
tak, aby nedocházelo k jejich pádu vlivem klimatických podmínek (vítr). Veškeré stávající 
dopravní značení, odporující uzavřenému úseku (směrové tabule, návěstí, zákazové značky na 
objízdných trasách atd., které by navádělo účastníky silničního provozu do uzavřeného úseku), 
budou dočasně zneplatněny odpovídajícím způsobem (přeškrtnutím schválenou páskou a 
v předepsaném provedení).  
 

5) Před zahájením a po ukončení uzavírky a objížďky bude na výzvu žadatele provedena 
prohlídka stavebně technického stavu pozemních komunikací na objízdných trasách za účasti 
žadatele, investora, vlastníků (správců) dotčených pozemních komunikací a dotčených obcí za 
účelem zjištění nutných oprav.  

6) Z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu bude nutné při vlastním provádění prací 
postupovat tak, aby byla zajištěna bezpečnost a plynulost silničního provozu a procházejících 
osob a zajištěny nezbytné pěší trasy. Musí být zachován průchozí prostor alespoň jednoho 
chodníku.  

7) Žadatel zajistí, aby staveniště bylo zajištěno tak, aby zde nemohla vjet žádná vozidla mimo 
vozidel stavby a nemohly vstoupit nepovolané osoby včetně z místních komunikací. Veškeré 
výkopy budou oploceny plotovými díly. Stavební materiál ani zemina z výkopů nesmí být 
skladován na komunikacích mimo prostor staveniště.   

8) Obyvatelé ulice Nyklíčkova a ulice Pod Rozkoší budou mít po dohodě se stavbou, v rámci 
možností, vjezd do uzavírky umožněn a to pouze ve směru jízdy od/do Náchoda. V případě 
neprůjezdnosti lze využít parkoviště u sídliště SUN (vrchní část). 

9) Žadatel včas před vlastní realizací prací projedná s majiteli a uživateli jednotlivých 
nemovitostí a objektů v úseku uzavírky omezení přístupu k těmto objektům a způsob jejich 
obslužnosti. Přístup k sousedním nemovitostem bude po celou dobu trvání uzavírky umožněn. 

10) Vozidla Integrovaného záchranného systému využijí místní komunikaci v ul. Pod Lipím ve 
Starém Městě nad Metují (Bražci). Při zpáteční cestě do Náchoda (s ohledem na vytíženost ul. 
Pod Lipím) lze též využít trasu po místních komunikacích v Jizbici, dále lesem do ul. Na 
Vyhlídce, poté ul. Pod Vyhlídkou a zpět na silnici III/285 26 v ul. Bartoňova v Náchodě.   

11) Dotčené obce budou informovat o uzavírce a nařízení o objížďce způsobem v místě 
obvyklým. 
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12) Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení 
uzavírky, název a sídlo právnické osoby, na jejíž žádost byla uzavírka povolena.  

13) Na objízdné trase bude dle potřeby a konkrétních situací řešeno případné doplnění 
dopravního značení (např. snížení rychlosti v zastavěném úseku atd.). 

14) Žadatel zajistí, aby před zahájením uzavírky byly na objízdných trasách upraveny větve 
stromů tak, aby nezasahovaly do průjezdního profilu komunikací. Dále zajistí, aby byly 
dosypány krajnice, jelikož některé komunikace jsou úzké a na hranici únosnosti bezpečnosti 
silničního provozu při objízdných trasách. Tyto krajnice budou průběžně dosypávány a objízdné 
trasy denně kontrolovány. Krajské silnice užívané jako objízdná trasa budou po dobu uzavírky 
průběžně čištěny.  

15) Případné škody způsobené uzavírkou a objížďkou budou neprodleně po zjištění nahlášeny 
vlastníkům nebo správcům jednotlivých komunikací, budou odstraněny a komunikace budou 
uvedeny do původního stavu. Náhrada případných škod vzniklých vlivem uzavírky a objížďky se 
uskuteční na náklady žadatele o uzavírku. V případě znečištění okolních komunikací v průběhu 
stavby bude prováděno čištění, vozovky budou uvedeny do původního stavu. 

16) Žadatel bude průběžně provádět opravy poškozených míst vlivem zvýšené intenzity 
dopravy na objízdných trasách v průběhu celé uzavírky.  

17) Toto rozhodnutí bude po dobu uzavírky k dispozici na staveništi ke kontrole osobám 
pověřeným výkonem státního dozoru na silnicích. 
 

 

Účastníci řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí ve smyslu § 27 odst. 1 písm. a) správního 
řádu: 

 - STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice, IČO: 60838744, oblast Hradec 
Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové 

 

O d ů v o d n ě n í 

Dne 3. 3. 2022 předložil zdejšímu odboru žadatel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 
Praha 5 – Jinonice, IČO: 60838744, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec 
Králové, v zastoupení Dopravní značení Náchod s.r.o., Vysokov 181, 549 12 Vysokov, IČO: 
27467040, žádost o povolení úplné uzavírky silnice III/285 26 – od křižovatky s ul. Pod Lipím po 
křižovatku s ul. Pod Vyhlídkou, v úseku staničení cca 14,915 – 16,340 km v k. ú. Lipí u 
Náchoda a v k. ú. Staré Město nad Metují z důvodu rekonstrukce vozovky silnice III/285 26 
včetně souvisejících staveb v rámci I. etapy stavební akce „III/285 26 Jizbice – Lipí – Náchod“.  

Žadatel spolu s žádostí podal některé podklady jako přílohu žádosti. Další podklady byly 
získány v průběhu správního řízení. Dne 8. 3. 2022 proběhlo jednání za účasti žadatele, 
investora, dopravců a některých dotčených orgánů a po vzájemné dohodě došlo ke zkrácení 
původního termínu uzavírky. Zhotovitelem bylo požádáno o uzavírku v termínu od 11. 4. 2022 
do 18. 12. 2022 a po dohodě došlo k úpravě termínu a to od 25. 4. 2022 do 31. 10. 2022. Dále 
bylo dne 9. 3. 2022 správním orgánem oznámeno, dotčeným orgánům a všem známým 
účastníkům řízení, zahájení správního řízení o povolení úplné uzavírky výše uvedené silnice a 
bylo nařízeno ústní jednání na 24. 3. 2022. Požadavky vzešlé z ústního jednání byly zahrnuty 
do podmínek tohoto rozhodnutí či podmínek stanovení přechodné úpravy provozu.  
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Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky byla projednána s dotčenými orgány (Policie 
ČR, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní 
obslužnosti, Pivovarské náměstí, Hradec Králové, správcem pozemní komunikace, která má být 
uzavřena – Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec 
Králové, vlastníky a správci komunikací, po nichž má být vedena objížďka – Správa silnic 
Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové a Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové, obcemi, na jejichž 
zastavěném území má být povolena uzavírka či vedena objížďka (město Náchod, obec Česká 
Čermná, obec Borová, městys Nový Hrádek, obec Slavoňov a město Nové Město nad Metují). 

Žádost byla doložena souhlasným stanoviskem/závazným stanoviskem Policie ČR DI Náchod 
ze dne 13. 4. 2022, pod čj. KRPH-23595-2/ČJ-2022-050506, souhlasným stanoviskem Správy 
silnic Královéhradeckého kraje ze dne 8. 3. 2022, čj. SSKHK/SS/3964/2022, souhlasným 
vyjádřením Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové (bez data), souhlasným 
vyjádřením města Náchod ze dne 9. 3. 2022, pod čj. MUNAC 21568/2022/SMF/TZ/8127, 
souhlasným vyjádřením obce České Čermná (bez data), souhlasným vyjádřením obce Borová 
ze dne 16. 4. 2022, pod čj. 66/2022, souhlasným vyjádřením městyse Nový Hrádek ze dne 4. 3. 
2022, souhlasným vyjádřením obce Slavoňov ze dne 11. 4. 2022, souhlasným vyjádřením 
města Nové Město nad Metují (bez data), souhlasným vyjádřením z KÚ KHK, odboru dopravy a 
silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti ze dne 12. 4. 2022, pod čj. KUKHK-
8655/DS/2022, stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích od KÚ 
Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního 
hospodářství ze dne 19. 4. 2022, pod čj. KUKHK-11604/DS/2022-2 (VA), stanovením 
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích od MěÚ Nové Město nad Metují, 
odboru správního, oddělení dopravy a silničního hospodářství ze dne 14. 4. 2022, pod čj. 
NMNM/5881/2022/ODSH/TriR/3, stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích od MěÚ Dobruška, odboru výstavby a životního prostředí, silniční hospodářství 
ze dne 19. 4. 2022, pod čj. PDMUD 25492/2022, harmonogramem prací, plnou mocí ze dne 2. 
3. 2022 a situacemi s vyznačením vedení objízdných tras a další podklady.  

Silniční správní úřad prostudoval všechna vyjádření a podklady a posoudil požadavky a 
připomínky v nich obsažené. Všechny požadavky a připomínky zahrnul do podmínek tohoto 
rozhodnutí či do podmínek stanovení přechodné úpravy provozu. 

Obec Slavoňov ve svém vyjádření souhlasí s objízdnou trasou přes obec Slavoňov a Blažkov 
za předpokladu, že bude komunikace opravena na zvýšený provoz. Komunikace v dnešní době 
nevyhovuje a je ve stavu havarijním. Tento požadavek je zohledněn v bodech 5), 14), 15) a 16) 
tohoto rozhodnutí v souladu s § 24 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích. 

Město Nové Město nad Metují, odbor majetku města ve svém vyjádření nemá námitky 
k objízdné trase, ale z důvodu obav ze zvýšeného výskytu vozidel zkracujících si cestu z Lipí do 
Nového Města nad Metují přes Peklo, by chtěli požádat o zvýšený dohled MP Náchod v tomto 
úseku. Správní orgán tento požadavek předá MP Náchod a dále k tomuto uvádí, že v tomto 
úseku je umístěno svislé dopravní značení č. C 9a „Stezka pro chodce a cyklisty společná“. 
Tato značka přikazuje chodcům a cyklistům užít v daném směru takto označeného společného 
pruhu nebo stezky. Stezku pro chodce a cyklisty smí užít také osoba jedoucí na osobním 
přepravníku. Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je její užívání 
zakázáno, pokud není stanoveno jinak. Chodci a cyklisté se nesmějí navzájem ohrozit. Z výše 
uvedeného znění vyplývá, že komunikace Lipí – Peklo se nedá využít pro průjezd vozidel, 
jelikož se jedná o stezku pro chodce a cyklisty.  
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Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Náchod předloženou žádost 
projednal, posoudil, prostudoval všechna vyjádření, stanoviska a rozhodl tak, jak je ve výroku 
uvedeno. 

Silniční správní úřad se zabýval také otázkou stanovení okruhu účastníků řízení. Při jeho 
stanovení vycházel ze správního řádu a ze zákona o pozemních komunikacích jako speciálního 
zákona. Silniční správní úřad stanovil za účastníky řízení v souladu s těmito předpisy tyto 
subjekty:  
 

 

Účastníci řízení  

- STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice, IČO: 60838744, oblast Hradec 
Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, v zastoupení Dopravní značení Náchod s.r.o., 
Vysokov 181, 549 12 Vysokov, IČO: 27467040, jako žadatel ve smyslu § 27 odst. 1 písm. a) 
správního řádu 

- Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové, IČO: 
70947996, vykonávající vlastnická práva Královéhradeckého kraje, ve smyslu § 27 odst. 2 
správního řádu 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec 
Králové, majetkový správce silnic I. třídy, tj. silnice, po které je vedena objízdná trasa 

- Město Náchod – město, na jehož zastavěném území se povoluje uzavírka a objížďka 

- Obec Česká Čermná – obec, na jejímž zastavěném území se povoluje objížďka 

- Obec Borová – obec, na jejímž zastavěném území se povoluje objížďka 

- Městys Nový Hrádek – městys, na jehož zastavěném území se povoluje objížďka 

- Obec Slavoňov – obec, na jejímž zastavěném území se povoluje objížďka 

- Město Nové Město nad Metují – město, na jehož zastavěném území se povoluje objížďka 

 

P o u č e n í 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu, 
podat odvolání v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 správního řádu ve lhůtě 15 dnů ode dne 
jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního 
hospodářství podáním, učiněným u odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu 
Náchod.   

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení rozhodnutí, nejpozději 
však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno 
k vyzvednutí. 

Podané odvolání proti uzavírce nemá odkladný účinek v souladu s ustanovením § 24 odst. 4 
zákona o pozemních komunikacích. 
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otisk úředního razítka                                                             

za správnost vyhotovení: 
Bc. Ivana Rousková                                          
 

Ing. Radka Konárková, v. r. 
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

 
 
 
 

Obdrží: 

Žadatel:  STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice, IČO: 60838744, oblast 
Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, v zastoupení Dopravní značení Náchod 
s.r.o., Vysokov 181, 549 12 Vysokov 

Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové 

Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, IČO: 00272868 

Obec Česká Čermná, 549 21 Česká Čermná 128, IČO: 00272574 

Obec Borová, Borová 32, 547 01 Náchod, IČO: 00654141 

Městys Nový Hrádek, Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek, IČO: 00272884 

Obec Slavoňov, Slavoňov 74, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00273058 

Město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 

00272876 
 

 

Na vědomí: 

Policie ČR KŘP KHK ÚO DI Náchod 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, ODSH - oddělení dopravní obslužnosti a oddělení 
silničního hospodářství 

Městský úřad Nové Město nad Metují, odbor správní – oddělení dopravy a silničního 
hospodářství 

Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí – silniční hospodářství 

CDS s.r.o. Náchod, Kladská 286, 547 01 Náchod, IČO: 60110244 

AUDIS BUS s.r.o., Soukenická 242, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 15040500 

OREDO (dispecink@oredo.cz) 

ZZS KHK – Náchod  
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HZS KHK - Velké Poříčí  

DZS Náchod s.r.o., Bartoňova 951, Náchod 

VZDS Náchod, Pražská 835, Náchod 

Městská policie Náchod 
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