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Jaroslav šedivý
492 r05 486
sed ivy@horice.org L

DATUM: 2O.O7,2íJ22

ozNÁMENí o zAHÁJENÍ Řízeuí
Ú plttÁ UZAVíRKA PRovozu

Městský úřad Hořice, odbor dopravy, jako příslušný si|niční správní úřad (dále jen ,,správni
orgán") dle ustanovení s 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 73/t997 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 íízeni ve věci žádosti
společnosti Carla.kupkolo.cz Dvůr Krátové na Labem z.s., Ičo 68208600'
Krkonošská 2850, 544 ot Dvůr Králové nad Labem, zastoupené na základě plné moci
společností INKA dopravní značení Hradec Králové s.r.o., Ičo 27478866' obránců míru
258' 5o3 o2 Předměřice nad Labem, týkající se povolení úplné uzavírky provozu na silnici
č. rv284 v úseku mezi obcí Lázně Bělohrad a Miletín, podle ustanovení g 24 zákona o
pozemních komunikacích (dále jen ,,žádost").

V souladu s ustanovením $ 44 odst. 1 správního řádu bylo zahájeno předmětné řízeni
doručením žádosti Městskému úřadu Hořice, odboru dopravy, jako příslušnému správnímu
orgánu dne 19.o7.2022'

Popis uzavírky provozu:

Předmětem žádosti je povolení úplné uzavírky provozu na silnici č' fi|2a4 v úseku od
vjezdu na parkoviště resortu Tree of Life v Lázních Bělohrad po křižovatku se silnicí
III/2B447 ve směru na Mitetín, z důvodu pořádání cyklistických závodů ''TEcHsERv cuP
2íJ22".

V termínu: o6.o8.2o22 (v době o9:o0 - 15:oo hodin)
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Navržené objízdné trasy po dobu uzavírky:

obousměrná objízdná tranzitní trasa mezi Lázněmi Bělohrad a Miletínem je vedena po silnici
fi/sot před Lukavec u Hořic a dále po silnici IIII3003 Hořice (Dachova) a po silnici IIl300.
z obcí Tetín, Úntejov, 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.

Předpoklad vedení autobusové dopravy:

Linkovým spojům bude umožněn průiezd uzavřeným úsekem v přestávkách mezi jednotlivými
kategoriemi závodu za asistence pořadatele a dopravní policie.

Správní orgán tímto oznámením projednává v souladu s ustanovením s 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
Bělohrad, obec Lukavec u Hořic, Město Hořice, Město Miletín

dle písm' d) s PoIicií čn z hlediska vedení objízdných tras

V souladu s 5 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.
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ÍtÍěstský úřad Hořice
odbor dopravy
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Rozdělovník:

Účastníci řízení

INKA - dopravní značení Hradec Králové s'r.o', IČo 27478866, obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad
Labem, IDDS: 46nb4w6
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČo 70947996, Na okrouhlíku 1371/30, 5oo 02 Hradec Krátové,
IDDS: 6m8k8ey

Město Lázně Bělohrad, IČo 00271730, náměsťí K' v. Raise 35, 507 81 Lázně Bětohrad, IDDS: ih9bc8k

obec Lukavec u Hořic, IČo 00271787, Lukavec u Hořic 120, 508 01 Hořice, IDDS: gj9a9de

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

Město Miletín, IČo 00271811, náměstí K' J' Erbena gg, 5o7 71 Mitetín, IDDS: yncbcrq

obec Tetín, IČo 00578622, Tetín 57, 507 77 Tetín, IDDS: dstbygh

obec Borek, IČo 00578223, Borek 8, 507 77 Borek, IDDS: n42b6wa

obec Úhleiov IČo 00272281, Úhteiov 50, 507 71 Mitetín, IDD': 7bhbuda

obec Vřesník, IČo 00578657, Vřesník 46, 5O7 71 Vřesník, IDDS: hpya^cj

Dotčený orgán

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

MěsťskÝ úřad ]ičín, odbor dopravy, 17. listopadu 16, 506 01 ]Íčín, IDDS: ztmbqug
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Dopraaní opat ení p i akci :

Česky pohár mtádeže a žen na silnici - Technisera Cup 2022
čgsotlka iednotliuci' Lázně Bělohrad

6.8.2022 od 9:00 hod do 15:00 hod

- 

u26yien sek ( neplatí pro BUS - pr jezd umožněn za asistence po adatele závodu )

- 

olji2dná trasa
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