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ROZHODNUTI
o PovoLENÍ UZAVÍRKY

Městský úřad Hořice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní
úřad obce s rozšířenou působností dle ustanovení $ 40 odst. 4 písm. a) a příslušný úřad dle
ustanovení s 40 odst. 5 zákona č. t3/t997 Sb., o pozemních komunikacích, Ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o pozemních komunikacích"), na základě předložených
podkladů v řízení vedeném podle zákona č' 5oo/2oo4 sb., správní řád, v platném znění,
vyhovuje podané žádosti žadatele EuRovIA CS, a.s., Závod čechy východ, oblast čechy
střed, rčo +sz 74 g24r Piletická 498' 5o3 41 Hradec Králové, ze dne 7I.06.202I a podle
ustanovení $ 24 zákona o pozemních komunikacích a 5 39 odst. 4 vyhlášky č. Io4/I997 sb.,
ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

povoluje

úplnou uzavírku na silnici č. IIIl3oo2, uI. náměstí Jiřího z Poděbrad v Hořicích z
důvodu její rekonstru kce

V termínuz !2.o7.2021- 03.10.2021

Součástí uzavírky silnice č. III/3002 v Hořicích je vedení objízdných tras a nařízení objíŽdky

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.
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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 silnicíIÍ/325.

Pro místní dopravu na území města Hořice je objízdná trasa vedena po místních komunikacích

ul. Hálkova a Jablonského a silnici lll3oo 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 rozhodnutí

Autobusová linková doprava

Uzavírka ovlivní provoz autobusov'ých linek:

r 511156 Hořice-Bašnice-Sukorady-Myštěves-Králíky_Nov'ý Bydžov, dopravce: BUsLlNE KHK s.r.o.
o 611530 Špindlerův Mlýn-Vrchlabí-Nová Paka-Hořice-Hradec Králové, dopravce: BUsLlNE KHK s.r.o
o 631530 špindlerův Mlýn-Vrchlabí-Nová Paka-Hořice_Hradec Králové, dopravce: BUsLlNE KHK s.r'o
o 69L530 špindlerův Mlýn-VrchlabÍ-Nová Paka-Hořice-Hradec Králové, dopravce: AUDls BUS s.r.o.
o 592530 Špindlerův Mlýn-Vrchlabí-Nová Paka-Hořice-Hradec Králové, dopravce: BUsLlNE KHK s.r.o

objízdná trasa spojů autobusové dopravy bude vedena následovně:

Ve směru k zastávce Doubravka v Hořicích, Miletín a Lázně Bě|ohrad - z autobusového nádraží
po silnici lll3oo ul. Aloise Jilemnického, Palackého náměstí, Sladkovského, Čsl. armády a dále
po své trase'

V opačném směru - ul. čsl. armády, Hálkova, Jablonského, po silnici IIl300 Palackého náměstí,
ul. Aloise Jilemnického na autobusové nádraží.

Změny v obsluze zastávek: Linka 611156 nebude po dobu uzavírky obsluhovat zastávku
Hořice,,náměstí. Linky 61153o, 63153o, 69153o, 692530 nebudou po dobu uzavírky
obsluhovat zastávku HořicerrKarlova.

Na dotčených linkách budou po dobu výluky vydány výlukové jízdni íády

Rozhodnutí je vydává no za následujících podmínek

1) Uzavírka se povoluje z důvodu provádění opravy silnice IIÍ/3oo2

2) Doba trvání uzavírky je stanovena v obdobi I2.o7.2021 - o3.1o.2o21

3) Umístění dopravního značení pro uzavírku a objízdné trasy bude provedeno v souladu s

opatřením obecné povahy - stanovením přechodné úpravy provozu, vydaným příslušnými

silničními správními úřady oRP Hořice, č'j. MuHc-DolÍ-21.07lDz'z4lzo2llsE, oRP Dvůr

Králové nad Labem, č.j. MUDK_oDS/S86o9-2o2í.lbru t95o6-2o2í., oRP Hradec Králové,

č.j. sz MMHK/1oa67g|2o21 oDllRou a KÚ Královéhradeckého kraje, č'j. KuKHK-
2263OlDSl2O2L-s (vj).
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4) Během provádění prací nesmí dojít ze strany zhotovitele k ohrožení bezpečnosti účastníků

silničního provozu. Rovněž ručí za stav a funkčnost pouŽitého dopravního značení a nepřetržitý
úklid případných nečistot z přilehlých částí komunikace.

5) Žadatel vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání uzavírky byl

umožněn přístup k sousedním nemovitostem.

6) Žadatel zajistí na zastávkách Hořice,,nám. a Hořice,,Karlova nejpozději 3 pracovní dne před

zahájením uzavírky informace o jejich neobsluhování.

7) v případě přerušení prací, bude při možnosti obnovení plného neomezeného provozu

navržené přechodné dopravní značení zakryto, nebo odstraněno do doby pokračování prací. Po

definitivním ukončení prací bude DZ umístěné v souvislosti s omezením (uzavírkou) neprodleně

odstraněno.

8) Žadatel zajistí před zahájením uzavírky provedení fotodokumentace stavu železničních
přejezdů P53B9 a P5427 na objízdných trasách a její předání Správě železnic.

9) odpovědnou osobou za splnění podmínek tohoto rozhodnutí je EUROVIA cs' á.S.,
Íčo 45274924, Martin Hajtman - stavbyvedoucí, te!. 6o2175|4L

odůvodnění

Dne 11.06.2o2L obdržel silniční správní úřad žádost, kterou podala společnost EURoVIA cs'
a.s., Závod čechy východ, obtast čechy střed, rčo +sz 74 924, Piletická 498, 5o3 4L
Hradec Králové, o povolení úplné uzavírky na si|nici č. III/3002 v ul. Náměstí Jiřího z
Poděbrad, Hořice v období L2.o7.2021 - 03.10.2o2L, z důvodu realizace její opravy, dle
grafického znázornéní, které je v příloze dokumentu.

Dne 17.06.2021 bylo oznámeno zahájení řízení, v rámci kterého byla uzavírka komunikace
projednána s jejím vlastníkem, s vlastníky komunikací po kteých má být vedena objíždka, s
obcemi na jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka a objíždka' s provozovatelem

dráhy a s Policií čR z hlediska vedení objízdných tras. Účastnící řízení byli vyzváni k seznámení
s podklady pro vydání rozhodnutí' ŽádnÝ z účastníků tohoto práva nevyužil. Podkladem pro

rozhodnutí byla žádost, situace se zakreslením úseku úplné uzavírky a objízdných tras,

stanovisko Policie čR, ot jičín, č.j. KRPH-591o43/Č3-2021-050406, vyjádření Správy železnic
č.j. 17269/202r-sŽ-oŘ HKR-sT HKR a vyjádření oddělení dopravní obslužnosti Krajského

úřadu Královéhradeckého kraje č.j. KUKHK-23555/Ds/2o27.

Silniční správní úřad posoudil žádost o uzavírku podle $ 39 vyhlášky č. Lo4l1997 Sb., kterou

se provádí zákon o pozemních komunikacích a podle $ 24 odst. 2 písm. a) až d) zákona o

pozemních komunikacích a na základě předložených podkladů povolil úplnou uzavírku silnice č.

ÍII/3oo2 v Hořicích, dle grafického znázornění a za podmínek stanovených ve výroku tohoto

rozhodnutí.
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Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možno Ve smyslu ustanovení 5 81 zákona č. 500/2004 sb., správní
řád, podat odvolání a to ve lhůtě 15 dnů, stanovené dle $ 83 odst. 1 uvedeného zákona, ode
dne jeho doručení. odvolání se podává u Městského úřadu Hořice, odboru dopravy, které
postoupí k rozhodnutí Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje jako příslušnému odvolacímu
orgánu.

Dle ustanovení $ 24 odst. 4) zákona č' I3l1997 Sb., o pozemních komunikacích, nemá podané
odvolání odkladný účinek.

Bc. ra

dopravy

Příloha:
-3xsituační plánek

Rozdě!ovník

Účastníci řízení:

E|JR)VIA CS, a.s.', Závod Čechy východ, oblast Čechy střed, IČo 25959212, Pitetická 498, 503 41 Hradec

Králové, IDDS: bjpdzta

Správa sitnic Krátovéhradeckého kraje, IČo 70947996, Kutnohorská 59, 50o 04 Hradec Krátové - Plačice,

IDDS: 6m8k8ey

Řediťetsťví silnic a dátnic ČR, IČo 65993390, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec

Králové, IDDS: zjq4rhz

Správa železnic, s.o', IČo 70994234, oblastní ředitelství Hradec Králové, lJ Fotochemy 259, 501 01 Hradec

Králové, IDDS: uccchjm

Město Hořice, IČo 00271560, náměstí ]iřího z Poděbrad 342, 5B0 19 Hořice

Město Mileťín, IČo 00271811, náměstí K.J. Erbena 99, 5o7 71 Miletín, IDDS: yncbcrq

obec Rohoznice, IČo 00578525, Rohoznioce 1, 5o7 71 Miletín, IDD': 7e4a6w6

obec Mitovice u Hořic, IČo 00578444, Milovice u Hořic 46, 5O8 01 Hořice, IDDS: kfga9h3

obec Bílé Poličany, IČo 00581054, Bíté Poličany 10, 544 52 Bíté Poličany, IDDS: 7w9a5s9

obec Doubravice, IČo 00580759, Doubravice 155, 544 51 Doubravice, IDDS: efgbeny

obec Lanžov, IČo 00580198, Lanžov 2, 544 07 Lanžov, IDDS: 2kfa59x

Městys Vetký Vřešťov, IČo 00484776, Velký Vřešťov 34, 544 54 Velký Vřešťov, IDDS: metbkdk

obec Vrchovnice, IČo 00578827, Vrchovnice 18, 5o3 03 Vrchovnice, IDDS: vwjbgmf

obec Hořiněves, tČo 00268801, Hořiněves 73, 503 06 Hořiněves, IDDS: kgSbeaj
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obec Mástojedy, IČo 44444419, Máslojedy 33, 503 03 Mástojedy, IDD;: ydkb8ji

obec Všestary, IČo 00269760, Všestary 35, 503 12 Všestary, IDDS: wmibSxg

obec Sadová, IČo 00653373, Sadová 25, 503 75 Nechanice, IDDS: svwbgcj

obec Stračov, IČo 00269638, Stračov 2, 5o3 74 Stračov, IDDS: hbbauca

. KŘP Krátovéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, Balbínova 24, 506 12 ]ičín,

KŘP Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, Horská 78, 541 07 Trutnov,

KŘP Krátovéhradeckého kraje, územní odbor Hradec Králové, dopravní inspektorát, Mrštíkova 541, 500 og
Hradec Králové, IDDS: urnai1d

. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové, IDDS: gcgbp3q

Na vědomí:

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, výjezdová základna, Riegrova 655, 508 07 Hořice,

IDDS: 2pemvrd

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, Dělnická 162 , 506 01 ]ičín, IDD9:

yvfab6e

oblastní nemocnice ]ičín a.s', Bolzanova 572, 506 01 Jičín, IDDS: ahSff9m

BusLine KHK, Na Rovinkách 211, 513 01 Semily, IDDS: 4ya94mn

AUDIS BUs s'r.o', Soukenická 242, 51601 Rychnov nad Kněžnou, IDDS: wbin67v

České dráhy, odbor regionální dopravy, Riegrovo nám. 914/2, 500 02 Hradec Králové, e-mail: fialat@gr'cd'cz

Městská policie Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 226, 50B 19 Hořice

K vyvěšení na úřední desce:

Městský úřad Hořice, odbor hospodářský

5


		Jaroslav Šedivý
	2021-07-02T10:14:12+0200
	Městský úřad Hořice
	Potvrzuji správnost a úplnost tohoto dokumentu




