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ROZHODNUTI
Městský úřad Hořice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční
správní úřad obce s rozšířenou působností dle ustanovení s 40 odst. 4 písm' a)
zákona č. 1311997 'Sb o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o pozemních komunikacích), na základě předloŽených podkladů
v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 sb., správní řád, v platném znění,
vyhovuje podané Žádosti Žadatele AUToMoTo klubu v AčR Hořice,
lG: 004 85 764, Maixnerova 16í3, 5o8 01 Hořice ze dne 28'01.2019 (dále jen

Žadatel) a podle ustanovení s 24 zákona o pozemních komunikacích a S 39 odst. 4
vyhlášky č,. 10411997 sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích

povoluje

pod|e ustanovení s 24 zákona o pozemních komunikacích úplnou uzavírku
na silnici lI/300' !l/50í a lll/3003 v Hořicích, z důvodu konání motocykIových
závodů 57. ročníku 300 zatáček Gustava Havta a 28. roěníku česká Tourist
Trophy.

57. ročník 300 zatáček Gustava Havla v termínu od 18.05.2019 _ 19.05.2019
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28. ročnÍk česká Tourist Trophy v termínu od 17 .08.20'l9 - 18.08.2019

Součástí uzavírky silnice ll/300, ll/501 a lll/3003 v Hořicích je vedení objízdných tras
a nařízení objíŽd'ky' objízdná trasa pro nákladní vozidla je vedena od příjezdu silnice
č. l/35 ulicí Antonína Rudla, ul. Aloise Hlavatého, ul. Husova, ul. Barákova,
ul. ŽiŽkova, ul. Daliborka, ul. Erbenova po silnici lll/3001 směr Miletín. objízdná trasa
pro osobní vozidla je vedena od příjezdu silnice č' l/35 ulicí Antonína Rudla,

ul. Aloise Hlavatého, ul. ŽiŽkova, ul' Daliborka, ul. Erbenova po silnici llt/3001 směr
Miletín dle grafického znázornění, které je v příloze dokumentu.

Autobusová linková doprava:
Uzavírka ovlivní provoz těchto autobusouých linek:

. 630041 (IREDO 530) dopravce Busline KHK s.r.o.

. 690530 (lREDo 530) dopravce ARRIVA \aÍcHoDNí ČecHY a.s.

. 6901oo (lREDO 193) dopravce ARRIVA WcHoot!í ČEcHY a's.

Dopravní opatření pro regionální autobusovou dopravu během uzavírek:
. spoje linky lREDO 530 pojedou v úseku Lázně Bělohrad - Hořice po objízdné

trase: Lázně Bělohrad _ lI/284 _ Vidoň _ lI/284 - Miletín _ ll/300 _ lll/3001 _

lll/32520 _ Hořice
. spoje linky IREDO 193 pojedou v úseku Miletín _ Hořice po objízdné trase:

Miletín _ lI/300 _ lll/3001 _ lll/32520 _ Hořice

Po dobu uzavírky nebudou obsluhovány zastávky Lázně Bělohrad, Dolní N. Ves;
Lázně Bělohrad, Dolní N' Ves, ALUCON; Šárovcova Lhota, Tikov, rozc. Hamry;

Lukavec, Černín; Lukavec, odb. Dobeš; Lukavec, Lucerna; Lukavec; Hořice, Betlém;

Hořice, Karlova; Hořice, Dachovy a Hořice, VěŽ samostatnosti.

S ohledem na krátké termíny uzavírek nebudou vydány výlukové jízdní řády

Rozhodnutí je vydáváno za následujících podmínek:

1. Uzavírka se povoluje z důvodu pořádání motocyklových závodů'
2. Doba trvání uzavírky je stanovena

57. ročník 300 zatáček Gustava Havla
í8.05.20í8 (od 7:00 hod.) - 19.05.2018 (do 20:00 hod.)
28. ročník Česká Tourist Trophy
17.08.20'|8 (od 7:00 hod.) - 18.08.20í8 (do 20:00 hod.)

3. Umístění dopravních značek, bude provedeno v souladu s opatřením obecné
povahy - stanovením přechodné úpravy provozu vydaném zdejším silničním
správním úřadem dne 06'05 .2019 pod č.j. MU Hc-Do l2056lDz-20l2019lKop.

4. Žadatel vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání
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uzavírky byl umoŽněn přístup k sousedním nemovitostem.
5. Uzavírka ovlivní provoz autobusových linek 630041 (lREDO 530) dopravce

Busline KHK s.r.o., 690530 (lREDO 530) dopravce ARRIVA VýcHoDNí
ČrcHy a.s., 6901oo (lREDo 193) dopravce ARR|VA WcHooruí ČrcHY
a.s.

6. Dotčené obecní úřady budou informovat o uzavírce a stanovené objíŽd'ce
způsobem v místě obvyklým.

7. Pracovník odpovědný za organizování a zabezpečení akce: lng. Zdeněk
Brabec, Ph.D.' předseda AMK Hořice, Maixnerova í6í3' 508 01 Hořice,
tel.7310013í0.

odůvodnění

Dne 28'01.2019 obdrŽel Městský úřad Hořice, odbor dopravy a silničního
hospodářství Žádost, kterou podal AUToMoTo klub v AČR Hořice, lČ: O04 85 764,
Maixnerova 1613, 508 0'1 Hořice podle ustanovení s 24 zákona o pozemních
komunikacích, o povolení úplné uzavírky silnice ll/300' lI/50í a lll/3003
v Hořicích, z důvodu konání motocykIových závodů 57' ročníku 300 zatáček
Gustava Havla a 28. ročníku česká Tourist Trophy, dle grafického znázornění,
které je v příloze dokumentu.

Podkladem pro rozhodnutí byla Žádost, situace se zakreslením uzavírky a objízdných
tras, stanovisko Správy silnic královéhradeckého kraje, lČ: 709 47 996, Kutnohorská
59, 500 04 Hradeq Králové, vyjádření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,
odboru dopravy a silničního hospodářsfuí, Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec
Králové a stanovisko Policie ČR, Územní odbor Jičín, dopravní inspektorát,
Balbínova 24, 506 o1 Jičín pod č.j. KRPH-17413-1tČJ-2o19-050406 ze dne
19.02.2019.

Silniční správní úřad posoudil Žádost o uzavírku podle $ 39 odst.1a4 vyhlášky a
podle $ 24 odst. 2 písm' a) aŽ d) zákona o pozemních komunikacích a na základě
souhlasu příslušného orgánu Policie Čn podle s 24 zákona o pozemních
komunikacích a $ 39 odst. 3 a 4 vyhlášky povolil úplnou uzavírku silnice ll/300, !l/501

a !!l/3003 V Hořicích dle grafického znázorněni a za podmínek stanovených
ve výroku tohoto rozhodnutí.
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Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je moŽno ve smyslu ust. $ 81 zákona č. 50012004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpísů, podat odvolání a to ve lhůtě 15 dnů
stanovené dle ust. $ 83 odst' 1zákona č.500/2004 sb., správní řád, ode dne jeho
doručení. Lhůta se počítá ode dne převzetí rozhodnutí' odvolání se podává
u Městského úřadu Hořice, odboru dopravy, kteý postoupí odvolání Krajskému
úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové jako příslušnému odvolacímu
orgánu.
Dle ustanovení s 24 odst' 4) zák' Ó,' 1311997 Sb', o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějšíc změn, nemá lání odkladný účinek.

Mgr parovský
odboru dopravy

Účastníci řízení:
. AUToMoTo klub v nČn Hoňce, lČ:00c 85 764, Maixnercva 1613, 5o8 01 Hoňce
. obec Červená Třemešná, IČ: 002 78 291
. obec Lukavec, tČ:00271 781
. Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, lČ:70947996
. Měsťo Hofrce, lČ: 002 71 560, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 58O 19 Hoftce
. Bus-Line Semily, a.s., Na Rovinkách 211, 513 01 Semily
. ARR:VA vÝcnobuÍ Črcuv a.s., Na ostrově 177, 53701 Chrudim
. MěÚ Hofrce, odborhospodářský_ kvyvěšení

ostatní:
. CDl _ Policejní centrum dopravnÍch informací, Praha, P.o.BoX 6?lsŘt-ns, 170 89 Praha 7
. Únrvx Infoseruis, Na Strži 9, 14o 02 Praha 4
. KŘP Krátovéhradeckého kraje, Územní odbor Jičín, dopravní inspektorát
. Nemocnice JičÍn, Bolzanova ul., 506 01 JičÍn
. Zdravotnická záchranná sluŽba Khkraje' Riegrcva 655' 508 01 Hoňce
l Hasičský záchranný sbor KH kraje, Územní odbor Jičín, DěInická ut., 506 01 JičÍn
C Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
. Městská policie Hoňce
. Správa silnic Královéhradeckého kraje - středisko Hoňce
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