
MESTSKY URAD HORICE

náměstí Jiřího z Poděbrad 342,50B 01 Hořice

detašované pracoviště Čelakovského 1457, Hořice

Odbor dopravy

NASE ZN. : MUHC-DO/1588/UZ-02/2123/SE

wŘlzu:e: Jaroslav šedivý
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Účastníkům řízení
dle rozdělovníku

TEL.:
E-MAIL:

492 r05 486
sedivy@horice.org

DATUM: 06.O3.2023

OZNAMENI O ZAHAJENI RIZENI
ÚplttÁ UZAVíRKA PRovozU

Městský úřad Hořice, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní 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 řízení ve věci žádosti
společnosti IMDV Horka s.r.o.' I:čo 27535151, Nedaříš 25, 54Í. o1 Jilemnice, týkající se
povolení úplné uzavírky provozu na silnici č. u|284, uI. Komenského v Miletíně, 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 příslušnému správnímu orgánu dne 16.o1.2023.

Poois uzavírky provozu:

Předmětem žádosti je povolení úplné uzavírky provozu na silnici č. lll284 V ul.
Komenského v úseku od náměstí K. J. Erbena až po výjezd z Miletína ve směru na Lázně
Bělohrad, z důvodu realizace stavby ,,Miletín, ul. Komenského , rekonstrukce kanalizace
a oprava vodovodu".

V termínu: o3.o4.2o23 - 16.07.2023

Navržené objízdné trasy po dobu uzavírky:

obousměrná objízdná trasa mezi Lázněmi Bělohrad a Miletínem je vedena po silnici IIl501 přes
Lukavec u Hořic a dále po silnici IIIl3oo3 Hořice (Dachovy) a po silnici lll3oo. Úsek uzavírky a
objízdné trasy je zakreslen v grafické piíloze tohoto oznámení.
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Předpoklad vedení autobusové dopravy:

Uzavírka ovlivní provoz autobusových linek:

. 631520 Lázně Bělohrad-Vřesník-Borek-Miletín-Zdobín, dopravce: BUSLINE KHK s.r.o.

. 692520 Lázně Bělohrad-Vřesník-Borek-Miletín-Zdobín, dopravce: BUSLINE KHK s.r.o.

. 69027O Pec p.Sněžkou-Trutnov-Dvůr Králové n'L./Nová Paka-Jičín-Mladá Boleslav-Praha,
dopravce: ARRIVA autobusy s.r.o.

Autobusové spoje, které neobsluhují obec Úhleiov, pojedou po objízdné trase
obsluhujícíobec Úhlejov, pojedou po objízdné trase b), dle příloh.

a), spoje

Změny v obs!uze zastávek:

. Spoje všech dotčených linek budou na zastávce Miletín,,nám. ve směru do Lázní Bělohrad
odjíždět za stanoviště směr Hořice.
. Na zastávce Tetín,Vidoň bude po dobu uzavírky obousměrně doplněn označník na silnici ve

směru na Červenou Třemešnou - v místě označeném bodem ,,1". označení zajistí žadatel'
Stávajícíoznačníky budou ponechány (budou využívány spojijedoucími na Útrtejov;.

I
5.l

I

-*Fffi"
"I

!b
' Ílřr*

. {il;x

Po dobu uzavírky budou na linkách 631520 a 692520 vydány výlukové jízdni řády. Na lince
690270 nebude vydán výlukový jízdni řád
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Správní orgán tímto oznámením projednává v souladu s ustanovením $ 24 odst. 2
zákona o pozemních komunikacích žádost:

dle písm. a) s vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena, s vlastníky pozemních
komunikací, po kterých jsou vedeny objízdné trasy - Správa silnic KHK

dle písm. b) s obcí na jejímž zastavěném území má být nařízena objíždka - Město Lázně
Bětohrad, obec Tetín, obec červená Třemešná, obec Lukavec u Hořic, Město Hořice,
Město Miletín;

dle písm. d) s Policií čn z hlediska vedení objízdných tras.

V souladu s $ 39 odst. 1 správního řádu Vám sdělujeme, že se k uvedenému návrhu můžete
vyjádřit do 5 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Pokud v této lhůtě neobdržíme
žádnou odpověd', bere se za to, že s předloženým návrhem souhlasíte.

ir,lč'slský úřac !']<;řlce
odb;r aopravll

í

referent od dopravy

Příloha:

3 x situační plánek

Rozdě!ovník:

Účastníci řizení

IMDV Horka s.r.o., IČo 27535151, Nedaříš 25, 541 07 ]ilemnice, IDDS: 2xebnam
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČo 70947996, Na okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové,
IDDS: 6mSk8ey

Město Lázně Bětohrad, tČo oozzlzs1, náměstí K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad, IDDS: ih9bc8k

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

Město Hořice, tČo oozzlsaŽ, náměstí ]iřího z Poděbrad 342, 5OB 01 Hořice

Město Mitetín, IČo 00271811, náměstí K. ]. Erbena 99, 507 71 Mitetín, IDDS: yncbcrq
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obecTetín, IČo 00578622, Tetín 57, 507 71 Tetín, IDDS: dstbygh

obec Červená Třemešná, IČo 00578291, Červená Třemešná 47, 5o8 01 Hořice, IDDS: pmga6r7

DotěenÝ oroán

KŘP Krátovéhradeckého knje, územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, Balbínova 24, 506 12 Jičín, IDDS:
urnai6d

Krajský úřad Královéhradeckého knje, odbor dopnvy a silničního hospodáktví, Pivovarské náměstí 7245,
500 03 Hradec Králové, IDDS: gcabp3q

Na vědomí

ARRNA autobusy a.s., Na ostrově 177, 537 07 Chrudim, IDDS: x4kgvqt

BusLine KHK, Na Rovinkách 211, 573 07 Semily, IDDS: 4ya84mn

obec Úhtejov IČo 00272281, Úhteiov 50, 507 71 Miletín, IDDS: 7bhbuda
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Dlo Miletín
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objízdná trasa bude vedena následovně:

a) Pro všechny spoje linek 631520, 690270 avybrané spoje linky 592520 (spoje, které neobsluhují
Úhleiov):

r8.

Roho:rk

',ďďÉ

Zdroj mapového podkladu: mapy.cz



b) Pro spoje linky 692520, které obsluhují Úhlejov:

0ooeŠ l
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Zdroj mapového podkladu: mapy.cz

Jaroslav 
Šedivý

Digitálně podepsal 
Jaroslav Šedivý 
Datum: 2023.03.06 
16:25:06 +01'00'


