
uĚsrsxÝ ÚŘno HoŘtce
náměstí Jiřího z Poděbrad 342,50B 01 Hořice

detašované pracoviště Čelakovského 1457, Hořice
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ruRŠr zru. : MUHc_Do/ 6537 /Uz-o4l2o22/sE Účastníkům řízení
d!e rozdělovníku

wŘtzu:r: Jaroslav šedivý
TEL.: 492 IO5 486
E-MAIL: sedivy@horice.org

DATUM: 22.04.2022

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) zákona č. t3/L997 sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o pozemních
komunikacích"), na základě předložených podkladů V řízení vedeném podle zákona
č. 5o0/20o4 Sb., správní řád, V platném znění, vyhovuje podané žádosti žadatele
Město Miletín, rčo: ooz 7t 8tL náměstí K. J. Erbena 99, 5o7 7L Mitetín, ze dne
25.03.2022 a podle ustanovení $ 24 zákona o pozemních komunikacích a $ 39 odst. 4
vyhlášky č. Io4/I997 sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích

povoluje

1) úplnou uzavírku na silnici č,. ill28'4 (ul. Komenského od křižovatky s ul. Arnoldova,
nám. K. J. Erbena, ul. Palackého po křižovatku s ul. Havlíčkova) v Miletíně

2) úplnou uzavírku na silnici lll3oo (ul. 10. května od křižovatky s ul. Barákova, nám. K
J. Erbena, ul. Jiřího z Poděbrad od křižovatky s ul. Havlíčkova) v Miletíně

V termínuz 29.04.2022 (od 15.oo hod.) - o1.o5.2o22 (do 24.oo hod.)

Součástí uzavírky silnice II/2B4 a IIl300 v Miletíně je vedení objízdných tras a nařízení
objíždky.
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Ve směru Dvůr Králové nad Labem je obousměrná trasa vedena v Miletíně po silnici lll3oo,
dáleIII|2B451 ul. Barákova, III/2B452 ul. Havlíčkova a zpět na IIl300.

Ve směru Lázně Bělohrad je obousměrná trasa vedena po silnici ÍI/2B4 do Vidoně, dále po
silnici III/2B444 do Červené Třemešné, dále po silnici III/3oo4 na křižovatku se silnicí lll3oo.

Úseky uzavírek a objízdné trasy jsou zakresleny v grafické piíloze tohoto rozhodnutí.

Autobusová linková doprava:

Uzavírka ovlivní provoz autobusových linek:

. 690250 Pec p.Sněžkou-Janské Lázně-Trutnov-Dvůr Králové n.L.-Hradec Králové-Poděbrady-Praha, dopravce
ARRIVA autobusy a.s.
. 690270 Pec p.Sněžkou-Trutnov-Dvůr Králové n.L./Nová PakaJičín-Mladá Boleslav-Praha, dopravce ARRlVA
autobusy a.s.

. 692520 Lázně Běloh rad-Vřesn ík-Borek-M iletín-Zdo bín, dopravce BUsLl N E KH K s. r.o.

.692522 Hořice-Miletín-Dvůr Králové n.Lab., dopravce BUsLlNE KHK s.r.o'

Požadujeme ponechat provoz autobusových linek přes náměstí v pátek 29.4.2022.
Poslední spoj odjíždí ze zastávky Miletín,,nám. v 19:13 hod.

objízdná trasa spojů autobusové dopravy v sobotu 3o.o4.2o22 a v neděli 01.05.2022:

V úseku Lázně Bělohrad _ Miletín po objízdné trase: Lázně Bělohrad _ IT/284 - Vidoň -
III/2B444 - Červená Třemešná dále po silnici III/3oo4 na křižovatku se silnicí lll3oo do Miletí-
na, silnice III/2B452 ul. Havlíčkova.

V úseku Hořice - Dvůr Králové po objízdné trase: IIl3oo - Miletín, silnice III/2B452 (ul. Havlíč-
kova), silnice III/2B45l (ul. Barákova) a zpět na silnici IIl300.

Změny v obsluze zastávek (sobota 3o.4.2o22 a neděle L.5.2o22): Zastávka Miletín,,nám.
bude přesunuta do ulice Havlíčkova k mostu (u čp. 50). Na lince 692520 nebude obsluhována
zastávka M iletín,, Podháj.

Po dobu uzavírky nebudou na dotčených linkách vydány výlukové jízdní řády

Rozhodnutí je vydáváno za následujících podmínek:

1) Uzavírka se povoluje z důvodu konání kutturní akce Miletínská pouť 2022.

2) Doba trvání uzavírky je stanovena v období 29.04,2íJ22 (od 15.00 hod.) - o1.o5.2o22 (do
24.00 hod.). Doba uzavírky je určena jako maximálně přípustná. Po definitivním ukončení
akce, bude uzavírka neprodleně ukončena a dopravní značení umístěné v souvislosti s
omezením odstraněno.

3) Umístění dopravních značek, bude provedeno v souladu s opatřením obecné povahy -
stanovením přechodné úpravy provozu' vydaném zdejším silničním správním úřadem dne
22.04'2022, pod č.j . M U Hc- Do/ 6538 / Dz- 16 / 2022/ sE.
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4) Žadatel vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání uzavírek byl
umožněn přístup k sousedním nemovitostem.

5) Žadatel zajistí v pátek 29.o4.2022 zachování průjezdu autobusových spojÚ.

6) Žadatel zajistí označení přesunutých zastávek (Mitetín,,nám.) příslušným dopravním
značením o výšce min. 2,2o m. Na zastávkách v původní poloze bude nejpozději 3 pracovní

dny před zahájením uzavírky vyvěšena informace o přesunutí zastávky (zajistí žadatel).
Žadatel bude informovat Správce přesunutých zastávek (BUSLINE KHK,
josef.hanzlik@busline.cz), o instalaci dopravního značení a před koncem uzavírky také o
plánovaném odstranění dopravního značení, aby mohlo ze strany Správce zastávky dojít k
demontáži výlepové plochy.

7) odpovědnou osobou za splnění podmínek tohoto rozhodnutíje Ing. Kateřina Bubníková,
Město Miletín, tel: 493 693 031.

odůvodnění

Dne 25.03.2022 obdržel silniční správní úřad žádost, kterou podalo Město Mitetín, rčo: ooz
7L Btí., náměstí K. J. Erbena 99, 5o7 7t Miletín, o povolení úplné uzavírky na silnici
č,. rII2a4 (ul. Komenského od křižovatky s ul. Arnoldova, nám. K. J. Erbena, ul. Palackého po

křižovatku s ul. Havlíčkova) a úplnou uzavírku na silnici č. IIl30o (ul. 10. května od

křižovatky s ul. Barákova, nám. K. J. Erbena, ul. Jiřího z Poděbrad od křižovatky s ul.

Havlíčkova) v Miletíně, z důvodu konání kulturní akce Miletínské pouti 2022, dle grafického
znázornění, které je v příloze dokumentu.

Dne 14.04 '2022 bylo oznámeno zahájení řízení o povolení úplné uzavírky a seznámení s
podklady pro vydání rozhodnutí. Žaani,z účastníků tohoto práva nevyužil.

Podkladem pro rozhodnutí byla žádost, situace se zakreslením úseku úplné uzavírky a
objízdných tras, stanovisko Policie čR, DI Jičín, č.j. KRPH-L}456-2/Č)-2o22-o5o4o6, vyjádření
obcí Rohoznice, Červená Třemešná a Tetín, vyjádření dopravce Arriva autobusy a.s., vyjádření
oddělení dopravní obslužnosti Krajského úřadu Královéhradeckého kraje č.j. KUKHK-
7247l/Dsl2o22 a souhlasné stanovisko Správy silnic Královéhradeckého kraje, obsažené ve
sm louvě 9 / 30 / 22/ 0o64/vi l N.

Silniční správní úřad posoudil žádost o uzavírku podle $ 39 vyhlášky č. I04lL997 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.

II|2B4 a IIl300 v Miletíně, dle předloženého grafického znázornění a za podmínek stanovených
ve výroku tohoto rozhodnutí.
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Poučení

Proti tomuto rozhodnutíje možno Ve smyslu ustanovení $ at zákona č' 500/2004 sb., správni
řád, podat odvolání a to ve lhůtě 15 dnů, stanovené dle 5 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' 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, nemá podané

odvolání odkladný účinek.

Bc.
vedou Úo pravy

Příloha:

- 2x situační plánek uzavírky a objíždky

Rozdělovník:

Účastníci řízení

Město Mitetín, IČo 00271811, náměstí K. ]' Erbena 99, 507 71 Mitetín, IDDS: yncbcrq

Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČo 70947996, Na okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové,
IDDS: 6mSk9ey

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

obec Červená Třemešná, IČo 00578291, Červená Třemešná 47, 508 01 Hořice, IDDS: pmga6r7

obec Tetín, tČo ooszaaz2, Teťín 57, 5o7 71 Miletín, IDDS: dstbygh
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Dotčený orgán

xŘp rcrálovéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, Balbínova 24, 506 12 ]ičín, IDDS
urnai6d
Krajský úřad Krátovéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec KráIové, IDDS: gcgbp3q

Na vědomí

Zdravotnická záchranná stužba Královéhradeckého kraje, výjezdová základna - Hořice a Jičín, IDDS:

2pemvrd

Hasičský záchranný sbor Krátovéhradeckého kraje, územní odbor ]ičín, Dělnická 162 , 506 01 Jičín, IDDS:

yvfab6e

oblasťní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 572, 506 01 ]ičín, IDDS: ah5ff8m

BusLine KHK, Na Rovinkách 211, 513 01 Semily, IDDS: 4ya84mn

ARRruA auťobusy a's', Na ostrově 177, 537 01 Chrudim, IDDS: x4kgvqt

České dráhy, odbor regionální dopravy, Riegrovo nám. 914/2, 50o 02 Hradec Králové, e-mail: fialat@gr.cd.cz

K vyvěšení na úřední desce

Městský úřad Hořice, odbor hospodářský
Městský úřad Miletín
obecní úřad Rohoznice
obecní úřad Tetín
obecní úřad Červená Třemešná
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