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ROZHODNUTI
o povolení uzavírky

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 základé předloŽených podkladů V iízeni vedeném
podle zákona č. 500/2004 sb., správní řád, v platném znění, vyhovuje podané Žádosti
Žadatele Město Mitetín, !č:002 71 81í, Náměstí K.J.Erbena 99, 5o7 71Miletín ze dne
21.02'2019 (dále jen Žadatel) a podle ustanovení s 24 zákona o pozemních komunikacích
a $ 39 odst. 4 vyhlášky é. 10411997 sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí

zákon o pozemních komunikacích

povoluje

podle ustanovení $ 24 zákona o pozemních komunikacích úplnou uzavírku na siInici
lll284 a ll/300 v Miletíně, z důvodu konání tradiční Miletinské pouti.

V termínu: 03.05.20í9 (od í5:00 hod.) - 05.05.20í9 do 24:00 hod)

Součástí uzavírky silnice lll284 a ll/300 v Miletíně je vedení objízdných tras a nařízení
objíŽd'ky. objízdná trasa od Hořic po silnici l!/300 je vedena směrem na Lázně Bělohrad
přes Červenou Třemešnou a směrem na Dvůr Králové je vedena po silnici llll28452
(ul. Havlíčkova) a po silnici llll28451 (ul. Barákova) dle grafického znázornění, které je

v příloze dokumentu'
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Rozhodnutí je vydáváno za následujících podmínek:

1. Uzavírka se povoluje z důvodu pořádání tradiění Miletínské pouti.
2. Doba trvání uzavirky je stanovena

od 03.05.20í9 (od 15:00 hod.) - o5.o5.2oí9 (do 24:00 hod)
3. Umístění dopravních značek, bude provedeno v souladu s opatřením obecné

povahy - stanovením přechodné úpravy provozu vydaném zdejším silničním
sp rávn ím ú řadem dne 23.420 1 9 pod č.j. M U Hc -Do l 51 41 lDz-17 l2019/Kop.

4. Žadatel vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání
uzavirky byl umoŽněn přístup k sousedním nemovitostem.

5. Uzavírka ovlivní provoz na autobusových linkách. Zastávky ponechat v pátek
3'5'2019 v provozu do 17.06 hod. Poté budou zastávky z náměstí K'J. Erbena
přemístěny k Rohoznickému mostu.

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

7. odpovědnou osobou, za bezpečnost prací a za splnění podmínek tohoto
rozhodnutí je Ladislav Hejna' nar. 25.3.'|952, na Voštipci 384' 507 71 Miletín,
te!.:493 693 03í.

odůvodnění

Dne 21 '02.2019 obdrŽel Městský úřad Hořice, odbor dopravy a silničního hospodářství
Žádost, kterou podalo Město Miletín, lČ: 002 71 811, Náměstí K.J.Erbena gg, 5o7 71

Miletín podle ustanovení s 24 zákona o pozemních komunikacích, o povolení úplné
uzavÍrky silnice lll284 a ll/300 v MiletÍně, z důvodu konání tradiční Miletínské pouti,
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, 5oo 04
Hradec Králové, stanoviska sousedních obcí (Červená Třemešná, Tetín, Rohoznice),
vyjádření Busline KHK s'r.o., !Č: 056 66 449, Na Rovinkách 211,513 01 Semily a

souhlasné vyjádření Policie ČR, Dl Jičín pod č.j. KRPH-17156-2tČl-zol9-o5o4o6 ze dne
27.02.2019.

Silniční správní úřad posoudil Žádost o uzavírku podle $ 39 odst. 1 a 4 vyhlášky a podle

$ 24 odst. 2 písm. a) aŽ d) zákona o pozemních komunikacích a na základě souhlasu
příslušného orgánu Policie ČR podle $ 24 zákona o pozemních komunikacích a $ 39 odst.
3 a 4 vyhlášky povolil úplnou uzavírku silnice ll|284 a ll/300 v Miletíně dle grafického
znázornění a za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.
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Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je moŽno ve smyslu ust. $ 81 zákona č. 500/2004 sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, podat odvolání a to ve lhůtě 15 dnů stanovené
dle ust. $ 83 odst. 1 zákona 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 Krá]ovéhradeckého knje
v Hradci Králové jako příslušnému odvolacímu orgánu.
Dle ustanovení $ 24 odst. 4) zák. č' 1311997 ních komunikacích, ve znění
pozdějších změn, nemá podané odvolání

* {<

lng. Luboš Luštický
zástupce vedoucího odboru do

Příloha:
- situační plánek
- vyjádření policie

Úěastníci řízení:
Město Miletín, tČ:oo2 71 811, náměstÍ K.J. Erbena 99, 5o7 71 Mitetín
obec Čeruená Třemešná
obec Tetín
Obec Rohoznice
Správa silnic Krátovéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 5o0 04 Hradec Krátové _ Ptačice, tČ: 70947996
BusLine KHK s.r.o., lČ: 056 66 449, Na Rovinkách 211, 513 01 Semity
MěÚ Hofrce, odbor hospodářský _ k vyvěšení

ostatní:
. KŘP Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní inspektorát
. Únux hfoservis, Na Stži 9, 14o 02 Praha 4
. Zdravotnická záchranná služba Khknje, Riegrcva 655, 508 01 Hoňce
. Hasičsky záchranný sbor KH kraje, ÚzemnÍ odbor Jičín, Dělnická ul., 506 01 Jičín
. Nemocnice Jičín, Bolzanova uL, 506 01 Jičín
. Správa silnic Královéhradeckého kraje - středisko Hofrce
. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245' 500 03 Hradec KráIové
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