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ozNÁMENí o zAH^Jeruí Řízeruí
ÚplttÁ UZAVíRKA

Městský úřad Hořice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správni
úřad (dále jen ,,správní orgán'') dle ustanovení $ 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/7997 sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o pozemních
komunikacích"), oznamuje podle ustanovení $ 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 sb', správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád'), zahájení správního řizeni ve věci
žádosti společnosti EURoVIA CS, a.s., Závod čechy východ, oblast čechy střed, rčo +sz
74 924| Piletická 498' 5o3 41 Hradec Králové, týkající se povolení úplné uzavírky na silnici
č. IIIl3oo2 v Hořicích, podle ustanovení $ 24 zákona o pozemních komunikacích (dále jen

,,žádost").

V souladu s ustanovením $ 44 odst. 1 správního řádu bylo zahájeno předmětné řízení
doručením žádosti Městskému úřadu Hořice, odboru dopravy, jako příslušnému správnímu
orgánu dne 11.o6.2o2l.

Popis úplné uzavírky provozu:

Předmětem žádosti je povolení úplné uzavírky provozu na silnici č. IIIl3oo2, náměsti
Jiřího z Poděbrad v Hořicích, z důvodu rekonstrukce uvedené pozemní komunikace.

V termínu: L2.o7.2o21 - o3.1o.2o2t
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Délka opravovaného úseku celkem: cca 29o m



Navržené objízdné trasy po dobu úplné uzavírky:

Ze směru Dvůr Králové nad Labem je objízdná trasa ve směru Hořice vedena po silnici II/325
ve směru Doubravice - LanŽov - Velký Vřešťov - Hořiněves na křižovatku se silnicí I/35 a dále
po této silnici směrem na Hořice.

Ze směru Lázně Bělohrad a Lukavec u Hořic pro vozidla nad 3,5 t po silnici III/3003' IIl300 do
Miletína a dále po silnici II|2B4 přes Rohoznici, Bílé Poličany na křižovatku se silnicí II/325.

Pro místní dopravu na území města Hořice je objízdná trasa vedena po místních komunikacích
ul. Hálkova a Jablonského a silnici IIl300 přes Palackého náměstí. V omezeném rozsahu bude
zachována možnost vjezdu a výjezdu na náměstíJiřího z Poděbrad po místní komunikaci.

Úsek uzavírky a objízdné trasy jsou zakresleny v grafických přílohách tohoto oznámení.

Předpoklad vedení autobusové dopravy:

Ve směru Lázně Bělohrad, Nová Paka a Miletín, Dvůr Králové nad Labem z autobusového
nádraží po silnici IIl300, ul. Aloise Jilemnického, Palackého náměstí a ul. Sladkovského na

křižovatku se silnicí IIl501 a dále po obvyklé trase.

Ze směru Lázně Bělohrad, Nová Paka a Miletín, Dvůr Králové nad Labem bude |inkovým
autobusům umožněn průjezd po místní komunikaci ul. Hálkova a Jablonského na silnici IIl300
Palackého náměstí, ul. Aloise Hlavatého k autobusovému nádraží. Po dobu uzavírky nebude
obsluhována zastávka Hořice,, nám.

Správní orgán tímto oznámením projednává v souladu s ustanovením s 24 odst. 2
zákona o pozemních komunikacích žádost:

a) s vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena, s vlastníky pozemních
komunikací, po kteých jsou vedeny objízdné trasy - Správa silnic KHK' Řso č& Město
Hořice

b) s obcí na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka a nařízena objíždka _ Město
Hořice, Město Miletín, obec Rohoznice, Obec Milovice u Hořic, obec Bílé Poličany'
obec Doubravice, obec Lanžov, Městys velký Vřeštbv, obec Vrchovnice, obec
Hořiněves, Obec Máslojedy, obec Všestary, obec Sadová, obec Stračov

c) s provozovatelem dráhy - Železniční přejezdy na objízdné trase - Správa železnic s.o

d) s Policií čn z hlediska vedení objízdných tras.

V souladu s 9 39 odst. 1 správního řádu Vám sdělujeme, že se k uvedenému návrhu můžete
vyjádřit do 5 pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Pokud v této lnůtě
neobdržíme žádnou odpověd', bere se za to, že s předloženým návrhem souhlasíte.
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Dále oznamujeme, že v souladu s ustanovením 5 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci
Yízení možnost nahlédnout do spisového materiálu a vyjádřit se k podkladům před vydáním
rozhodnutí. K tomu stanovujeme lhůtu 3 pracovních dnů od ukončení výše uvedené lhůty
pro podání vyjádření. Po uplynutí této 3denní lhůty správní orgán ve věci rozhodne. Silniční
správní úřad upozorňuje účastníky řízení, že tato třídenní lhůta slouží pouze k seznámení se s
kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další |hůtu pro uplatnění
připomínek k předloženému návrhu.

Do podkladů rozhodnutí je možné nahlédnout na odboru dopravy Městského úřadu Hořice,
nám. Jiřího z Poděbrad 342,5oB 19 Hořice, pracoviště čelakovského 1457,5oB 19 Hořice
(nejlépe v úřední dny Po a St B:00 - 12:00, 13:00-17:00 hod., mimo úřední dny po telefonické
domluvě).

/"
{:Ťiry#bl;j'.",

Jaroslav
referent odboru dopravy

Příloha:

3 x situační plánek

Rozdě!ovník:

EUR)VIA CS, a.s'., Závod Čechy východ, obtasť Čechy střed, IČo 25959212, Pitetická 4g8, 503 41 Hradec
Králové, IDDS: bjpdzta

'práva 
silnic Královéhradeckého kraje, IČo 70947996, Kutnohorská 59, 5oo 04 Hradec Krátové - Ptačice,

IDDS: dm9kSey
Ředitelství sitnic a dátnic ČR, to asgsss9o, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec
Králové, IDDS: zjq4rhz
Správa železnic, s.o', IČo 7ogg4234, obtastní ředitetství Hradec Králové, U Fotochemy 25g, 501 01 Hradec
Králové, IDDS: uccchjm

Měsťo Hořice, tČo oozzlsaŽ, náměstí ]iřího z Poděbrad 342, 5B0 19 Hořice

Město Mileťín, tČo 0ozz1811, náměstí K'J. Erbena 99, 507 71 Mitetín, IDDS: yncbcrq

obec Rohoznice, IČo 00578525, Rohoznioce 1, 507 71 Mitetín, IDDS: 7e4a6w6

obec Milovice u Hořic, IČo 00578444, Milovice u Hořic 46, 508 01 Hořice, IDDS: kfga9h3

obec Bíté Poličany, tČo oosalos4, Bíté Poličany 1o, 544 52 BíIé Poličany, IDDS: 7w9a5s9
obec Doubravice, IČo 00580759, Doubravice 155, 544 57 Doubravice, IDDS: ef8beny
obec Lanžov, IČo o05BO1gB, Lanžov 2, 544 07 Lanžov, IDDS: 2kfa59x
Městys Velký Vřešťov, tČo o0q8qzz6, Vetký Vřešťov 34, 544 54 Vetký Vřešťov, IDDS: metbkdk
obec Vrchovnice, IČo 00578827, Vrchovnice 18, 503 03 Vrchovnice, IDDS: vwjbgmf
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obec Hořiněves, IČo 00268807, Hořiněves 73, 5o3 06 Hořiněves, IDDS: kgsbeaj
obec Máslojedy, tČo 44444419, Máslojedy 33, 5o3 03 Máslojedy, IDD': ydkb8ji

obec Všestary, IČo 00269760, Všestary 35, 5o3 12 Všestary, IDDS: wmib'xg
obec ,adová, IČo 00653373, Sadová 25, 5o3 75 Nechanice, IDD,: svwbgcj
obec Stračov, IČo 00269638, Stračov 2, 5o3 14 Stračov, IDDS: hbbauca

KŘP Královéhradeckého kraje, územní odbor ]ičín, dopravní inspektorát, Batbínova 24, 506 12 ]ičín,

KŘP Krátovéhradeckého kraje, Územní odborTrutnov, dopravní inspektorát, Horská 78, 541 07 Trutnov,

KŘP Krátovéhradeckého kraje, územní odbor Hradec Králové, dopravní inspektorát, Mtštíkova 541, 5o0 09
Hradec Králové, IDDS: urnaidd

Na vědomí:

Městský úřad Trutnov, oddělení silničního hospodářství a dopravy, IDDS: 3acbszc

Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravně spÉvních agend, IDD5: bebb2in

KrajskÝ úřad Královéhndeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodáktví, IDDS: gcgbp3q

4


		Jaroslav Šedivý
	2021-06-17T13:11:25+0200
	Městský úřad Hořice
	Potvrzuji správnost a úplnost tohoto dokumentu




