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ROZHODNUTI
O POVOLENI UZAVIRKY

Městský úřad Hořice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní
úřad dle ustanovení 5 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm b) zákona č. I3lI997 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 dále jen ,,správní řád), vyhovuje podané
žádosti žadatele AUToMoTo klub v nčn (AMK Hořice), Ičo oo4 85 764, Maixnerova
1613' 5o8 01 Hořice, ze dne o7'ot.2o22 a podle ustanovení $ 24 zákona o pozemních
komunikacích a 5 39 odst.4 vyhlášky č.7o4/7gg7 sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se
provádí zákon o pozemních komunikacích

povoluje

úplnou uzavírku na silnici č. I[l3oo, IIl5o1 a IIIl3oo3 v Hořicích, z důvodu
pořádání motocyklových závodů ,,3oo zatáček Gustava Havla" a -česká Tourist
Trophy"

V termínu: 21.o5.2022 - 22.05.2íJ22 (po oba dny v době o7.oo - 2o.oo hodin)
13.08.2022 - L4.oa.2o222 (po oba dny v době o7.oo - 2o.oo hodin)



Součástí uzavírky silnic č. IIl300, IIl501 a III/3003 v Hořicích je vedení objízdných tras a
nařízení objíždky:

objízdná trasa ve směru Dvůr Králové a Nová Paka je vedena po silnici IIIl325Lo ul. Aloise
Hlavatého, III/3252} ul. Barákova, Žižkova, Erbenova, III/3O01 do Miletína. Z Miletína pak ve
směru Dvůr Králové po obvyklé trase silnicí lll3oo. Ve směru Nová Paka z Miletína po silnici
Ill3oo a III/3OO4 přes červenou Třemešnou do Lukavce u Hořic a odtud po obvyklé trase
silnicí IIl501. V opačném směru jsou využívány stejné objízdné trasy.

Přejezd závodního okruhu bude umožněn mezi náměstím Jiřího z Poděbrad a ulicí Karlova v
přestávkách mezi jednotlivými kategoriemi a bude řízen pořadatelskou službou.

Úsek uzavírky a objízdné trasy jsou zakresleny v grafických přílohách tohoto rozhodnutí

Autobusová linková doprava

Uzavírky ovlivní provoz autobusových !inek:

. 611530 Špindlerův Mlýn-Vrchlabí-Nová Paka-Lázně Bělohrad-Hořice-Hradec Králové, dopravce BUsLlNE
KHK s.r.o.

. 69253O Špindlerův Mlýn-Vrchlabí-Nová Paka-Lázně Bělohrad-Hořice-Hradec Králové, dopravce BUsLlNE
KHK s.r.o.
. 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 Paka-Jičín-Mladá Boleslav-Praha, dopravce ARRlVA
autobusy a.s.

Po dobu uzavírky nebude umožněn průjezd autobusů.

objízdná trasa spojů autobusové dopravy bude vedena následovně:

V úseku Lázně Bělohrad - Hořice po objízdné trase: Lázně Bělohrad - II/2B4 - Vidoň - II|2B4
- Miletín - Ill3oo - III/3oo1 - ilrIl32520 (ul. Erbenova, Daliborka), místní komunikace Žižkova
ul. _ fiI/32510 (ul. Barákova, Husova, Al. Hlavatého) - teminál BUS Hořice

V úseku Miletín - Hořice po objízdné trase: Miletín - IIl300 - III/3001 _ TII/32520 (ul.
Erbenova, Daliborka), místní komunikace Žlžkova ul. _ fiIl32510 (ul. Barákova, Husova, Al
Hlavatého) - teminál BUS Hořice
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Zdroj mapy: mapy.cz

Změny v obsluze zastávek: Po dobu uzavírky nebudou obsluhovány zastáVky Hořice,Betlém; Lukavec
u Hořic,horní; Lukavec u Hořic,Lucerna; Lukavec u Hořic,odb.Dobeš; Lukavec u Hořic,Černín; Lukavec u
Hořic,Černín,Hamry; Lázně Bělohrad,Dolní N.Ves,továrna a Lázně Bětohrad,DotníN.Ves,has.zbroj.

Na dotčených linkách nebudou po dobu vlýluky tlydány výlukové jízdní íády.7a uzavřeným úsekem
může docházet ke zpoždění spojů Ve v'ýši cca 5 minut.

Rozhodnutí je vydáváno za následujících podmínek

1) Uzavírka se povoluje z důvodu pořádání motocyklových závod& ,}oo zatáček Gustava
Havla" a ,,česká Tourist Trophy''

2) Doba trvání uzavírky je stanovena v termínu 21.o5.2022 - 22.05.2022 (po oba dny v
době o7.oo - 20.oo hodin) a v termínu 13.o8.2022 - 14.oa,2o22 (po oba dny v době
O7.OO - 2o.OO hodin).

3) Umístění dopravního značení pro uzavírku a objízdné trasy bude provedeno v souladu s
opatřením obecné povahy - stanovením přechodné úpravy provozu' Vydaném zdejším
silničním správním úřadem dne 11.05'2022, pod č.j. MUHc-Do/594/Dz-Io/2o22/sE.

-)



4) Žadatel vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání uzavírek byl
umožněn přístup k sousedním nemovitostem.

5) Žadatel zajistí na dotčených autobusových zastávkách nejpozději 3 pracovní dny před
zahájením uzavírky informaci o jejich neobsluhování.

6) V případě přerušení sportovní akce, bude při možnosti obnovení plného neomezeného
provozu navržené přechodné dopravní značení zakryto, nebo odstraněno do doby pokračování
akce. Po definitivním ukončení sportovní akce bude DZ umístěné v souvislosti s omezením
(uzavírkou) neprodleně odstraněno.

7) odpovědnou osobou za splnění podmínek tohoto rozhodnutí je Tomáš Jenčovský' AMK
Hořice, Maixnerova 1613, Hořice, tel.= 774 5219a7.

odůvodnění

Dne 07.01 .2022 obdržel silniční správní úřad žádost, kterou podal AuToMoTo klub v nčn
(AMK Hořice), rčo oo+ 85 764, Maixnerova 1613, 5o8 01 Hořice, o povolení úplné
uzavírky na silnici č' II/300, IIl501 a III/3003 v Hořicích, v termínech 2í..o5.2022
22.05.2022 (po oba dny v době 07'00 - 20.00 hodin) a 13.o8.2o22 - 14.oa.2o22 (po oba
dny v době 07.00 _ 2o.oo hodin), z důvodu pořádání motocyklových závodů ,,3oo zatáček
Gustava Havla'' a ,,Česká Tourist Trophy''.

Dne 25.04'2022 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. Účastnící řízení byli
vyzváni k 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-22g46-2/čJ-2o22-o5o4o6, vyjádření
Správy silnic Královéhradeckého kraje a vyjádření oddělení dopravní obslužnosti Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje č.j. KUKHK-11 493/Ds/zo22.

Si|niční správní úřad posoudil žádost o uzavírku podle $ 39 vyhlášky č. Lo4/t997 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 na silnici
č. II/3oo, filsll, III/3003, dle grafického znázornění a za podmínek stanovených ve výroku
tohoto rozhodnutí.
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Poučení

Proti tomuto rozhodnutíje 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. 73/t997 Sb., o pozemních komunikacích, nemá podané
odvolání odkladný účinek.

ravy

-1xsituační plánek

Rozdělovník:

Účastníci řízení

AUToMoTo klub v AČR @MK Hořice), tČo 00q 85 764, Maixnerova 1613, 50B 07 Hořice, IDDS: gxhemkb

Správa sitnic Královéhradeckého kraje, IČo 70947996, Na okrouhtíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové,
IDDS: dm8kSey

Město Hořice, IČo 00271560, náměstí ]iřího z Poděbrad 342, 580 19 Hořice

Město Mitetín, IČo OO271811, náměstí K.]. Erbena gg, 5o7 71 Mitetín, IDDS: Yncbcrq

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

obec Lukavec u Hořic, tČo oozzlza1, Lukavec u Hořic 120, 508 01 Hořice, IDDS: gj9a9de

Dotčený orgán

KŘP Krátovéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní inspektoráť, Balbínova 24, 506 12 ]ičín, IDDS
urnai6d

Krajský úřad KráIovéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Pivovarské náměstí 1245,
5oo 03 Hradec Králové, IDDS: gcgbp3q

Příloha:
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Na vědomí

Zdravotnická záchranná služba Královéhndeckého kraje, výjezdová základna - Hořice a ]ičín, IDDS:

2pemvrd

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého knje, územní odbor Jičín, Dělnická 162 , 506 01 Jičín, IDDS:
yvfab6e

oblastní nemocnice ]ičín a.s., Bolzanova 572, 506 01 ]ičín, IDDS: ah5ffim

ARRNA autobusy a.s., Na ostrově 177, 537 o1 Chrudim, IDD9: x4kgvqť

BusLine KHK, Na Rovinkách 211, 513 o1 Semily, IDDS: 4ya84mn

České dráhy, odbor regionální dopravy, Riegrovo n'm.974/2, 5oo 02 Hradec Králové, e-mai!: fialat@gr.cd.cz

K wvěšení na úřední desce

Městský úřad Hořice, odbor hospodářský
Městský úřad Miletín
obecní úřad Lukavec u Hořic
obecní úřad Červená Třemešná
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Dopravní opatření při akci :

300 zatáček Gustava Havla a IRRC _ motocyklové závody v Hořicích

uzavřený Úsek

objízdná trasa
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Stávající trualé DZ, které neodpovidá dopravnimu opatření bude zakMo.

StávajÍcí trvalé DZ' které neodpovídá objízdným trasám bude zakýo.
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