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,
ROZHODNUTI

O POVOLENI UZAVIRKY

Městský úřad Hořice, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad obce s rozšířenou
působností dle ustanovení $ 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 7317997 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 Carla.kupkolo.cz Dvůr Králové nad
Labem z.s., Ičo 68208600, Krkonošská 2850' 544 oL Dvůr Králové nad Labem,
zastoupené na základě plné moci společností INKA dopravní značení Hradec Králové
s.r.o.' tč,o zz+z8866, obránců míru 258, 5o3 o2 Předměřice nad Labem, ze dne
79'07.2022 a podle ustanovení $ 24 zákona o pozemních komunikacích a $ 39 odst. 4
vyhlášky č. Lo4/t997 sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích

povoluje

úplnou uzavírku provozu na silnici č.fil2a4 v úseku od vjezdu na parkoviště resortu Tree
of Life v Lázních Bělohrad po křižovatku se silnicí III/2B447 ve směru na Miletín, z důvodu
pořádání cyklistických závodů ,,TEcHNIsERv cUP zo22-.

V termínu: o6.o8.2íJ22 (v době o9:oo - 15:oo hodin)

Součástí uzavírky silnice II/2B4 je vedení objízdné trasy trasy a nařízení objíždky'

obousměrná objízdná tranzitní trasa mezi Lázněmi Bělohrad a Miletínem je vedena po silnici
IIl501 před Lukavec u Hořic a dále po silnici III/3003 Hořice (Dachova) a po silnici IIl300.
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Z obcí Tetín, Úhlejov, Borek a Vřesník bude umožněn průiezd uzavřeným úsekem V
přestávkách mezi jednotlivými kategoriemi závodu za asistence pořadatele a dopravní policie.
Úsek uzavírky a objízdné trasy je zakreslen v grafické příloze tohoto oznámení, dle přiloŽeného
situačního plánku.

Autobusová linková doprava:

Uzavírka se dotkne autobusových linek:

o 690270lLo2, lo7 - Pec p.Sněžkou-Trutnov-Dvůr Králové n.L./Nová Paka-Jičín-Mladá
Boleslav-Praha, dopravce: ARRIVA autobusy a.s.

Autobusovým spojům bude umožněn průjezd uzavřeným úsekem silnice II/2B4 za asistence
pořadatele závodů a dopravní policie.

Rozhodnutí je vydáváno za následujících podmínek:

1) Uzavírka se povoluje z důvodu konánísportovní akce TECHNISERV cUP 2íJ22

2) Doba trvání uzavírky je stanovena na den o6.o8.2022 (v době od o9.oo hod. - do
15:oo hod.). Doba uzavírky je určena jako maximálně přípustná. Po definitivním ukončení
akce, případně pominutí důvodů zvláštního uŽívání silnice č. ÍI/2B4, 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 pod

č.j. MUHC-Do/t5370/Dz-32l2o22/SE a silničním správním úřadem Městského úřadu Jičín pod

č.j. MuJc/ 2022/ I9B5B / DoP / MoE

4) Žadatel ve spolupráci s dopravní policií vhodnými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby
trvání uzavírky byl umožněn průjezd vozidel IZS, autobusových spojů a vozidel z obcí Tetín,
Úhlejov, Borek a Vřesník.

5) Během konání akce nesmí dojít ze strany pořadatele k ohrožení bezpečnosti účastníků
silničního provozu a bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení.

6) odpovědnou osobou za splnění podmínek tohoto rozhodnutí je Mgr. ,aří šorm,
Carla.kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem z.s., te!: 605 576 482.

odůvodnění

Dne 19.07.2022 obdržel silniční správní úřad žádost, kterou podala společnost
Carla.kupkoto.cz Dvůr Králové nad Labem z.s., Ičo 68208600' Krkonošská 2850,
544 oL Dvůr Králové nad Labem, zastoupená na základě plné moci společností INKA
dopravní značení Hradec Králové s.r.o.' rčo 27478866' obránců míru 258, 5o3 02
Předměřice nad Labem o povolení úplné uzavírky na silnici ilI2a4 v úseku od vjezdu na
parkoviště resortu Tree of Life v Lázních Bělohrad po křiŽovatku se silnicí ÍÍIl2B447 ve směru
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na Miletín, z důvodu pořádání cyklistických závodů ''TECHNISERV cUP 2022*, dle
grafického znázornění, které je v příloze dokumentu.

Dne 20.07'2022 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 a s dopravní policií.

Podkladem pro rozhodnutí byla žádost, situace se zakreslením úseku úplné uzavírky a
objízdných tras, stanovisko Policie ČR, DI Jičín, č.j. KRPH-76}923/ČJ-2o22-o5o4o6, vyjádření
Správy silnic Královéhradeckého kraje, vyjádření města Lázně Bělohrad a oddělení dopravní
obslužnosti Krajského úřadu Královéhradeckého kraje č.j. KUKHK-26572/Ds/2022.

Po shromáždění všech podkladů a jejich zhodnocení dospěl silniční správní úřad ve správním
Yízení k závěru, že žádosti vyhoví a uzavírku povolí. Z tohoto důvodu bylo podle $ 36 odst. 3
správního řádu upuštěno od výzvy žadateli na možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
před jeho vydáním.

Silniční správní úřad posoudil žádost o uzavírku podle 5 39 vyhlášky č. Io4/1'997 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 v úseku mezi Lázněmi Bělohrad a Miletínem, dle grafického znázornění a za podmínek
stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.

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' L3l1997 Sb., o pozemních komunikacích, nemá podané
odvolání odkladný účinek.
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Rozdělovník:

účastníci řízení

INKA - dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČo 27478866, obránců míru 25B, 503 02 Předměřice nad
Labem, IDDS: 46nb4w6
ipráva sitnic Královéhradeckého kraje, IČo 70947996, Na okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové,
IDDS: 6m9k9ey

Město Lázně Bělohrad, IČo 0027173O, náměstí K' V' Raise 35, 507 81 Lázně Bětohrad, IDDS: ih9bcgk

obec Lukavec u Hořic, IČo 00271787, LukaVeC u Hořic 120, 5o8 07 Hořice, IDDS: gj9a9de

Město Hořice, IČo 00271560, náměstí ]iřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice

Město Mitetín, IČo 00271811, náměstí K. J. Erbena 99, 507 71 Miletín, IDDS: yncbcrq

obec Tetín, IČo 00578622, Tetín 57, 507 71 Tetín, IDDS: dstbygh

obec Borek, IČo 00578223, Borek 8, 5o7 77 Borek, IDDS: n42b6wa

obec Úhtelov IČo 00272281, Úhteiov 50, 507 71 Mitetín, IDDS: 7bhbuda
obec Vřesník, IČo 00578657, Vřesník 46, 507 71 Vřesník, IDDS: hpya1cj

Dotčený orgán
- KŘP Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, Balbínova 24, 506 12 ]ičín, IDDS:

urnai6d

. Měsťský úřad ]ičín, odbor dopravy, 17. listopadu 16, 506 01 Jičín, IDDS: ztmbqug

. 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 _ Hořice a ]ičín, IDDS:

2pemvrd

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, Dělnická 162 , 506 01 ]ičín, IDDS:
yvfab6e
oblastní nemocnice Jičín a.s', Bolzanova 512, 506 01 ]ičín, IDDS: ah5ff8m
ARRIVA autobusy a's', Na ostrově 177, 537 07 Chrudim, IDDS: x4kgvqt

České dráhy, odbor regionální dopravy, Riegrovo nám. 914/2, 500 02 Hradec Králové, e-mail: fiatat@gr.Cd.Cz

K vyvěšení na úřední desce

Městský úřad Hořice, odbor hospodářský

Městský úřad Miletín

MěstskÝ úřad Lázně Bělohrad

obecní úřad Tetín

obecní úřad Vřesník

obecní úřad Borek

obecní úřad Úhteiov

obecní úřad Čentená Třemešná

obecní úřad Lukavec u Hořic
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Dopravní opat erlí p i akci :

Česky pohár mládež"e a žen-na silniei - Technisera Cup 2022
čqsouka iednotliuci - Lťtzttě tsělohrad
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Doprauní opat ení p i akci :

Česky pohár mládeže a žen na silnici - Technisera Cup 202
časollkol iednotliaci - Ldzně BěIohrad

6.8.2022 od 9:00 hod do 15:00 hod

@

(o
LsJ

- 

uzavgn fck

''""j&' *"'''..s'''}:

/':1.

'l].

( | 
'j 

].j' ,] ií.' li

:, ii ,.llil ll\l .iIr r ,ii:

lf ]. 2ozz-

f,
'. 00LNl
JvÁ vEE

f,
.,.- 1'a,.

m

' 
\*Éurrrn

l}'''tél B!
t

Crt"a',-.,, '

pr!r mrrciln
*.^"..is{br*r

*.* LÚrv.t'
I I -u Hdllc

IEIINI(A

lzsl

|m.o"wu.'u' .Jl wHl I Fld Ěw$'gol'.

&p BSrkNlhEr'ut &',,d rllst{t'B@F U!r!'r rr
lfutPlrB,.l B N 3,! l} l!{ld @.fu&'É

sa:@ohdBy I oe J t| |osi( na*Í.IeŮel

cYxt-pncxÉ zÁvoov . cnsovxl
t ÁznÉ aÉloxmo - mu"erln
WMVNTWIAMIMI&N


		Jaroslav Šedivý
	2022-08-01T12:01:47+0200
	Město Hořice 
	Potvrzuji správnost a úplnost tohoto dokumentu




