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náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice

detašované pracoviště Čelakovského 1457, Hořice

Odbor dopravy
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NAŠE ZN.:  MUHC-DO/14976/UZ-08/2021/SE

VYŘIZUJE:  Jaroslav Šedivý
TEL.:          492 105 486      
E-MAIL:      sedivy@horice.org      

DATUM: 27.06.2021

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 
ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA

Městský úřad Hořice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní
úřad (dále jen „správní orgán“) dle ustanovení § 40 odst. 4   písm. a) zákona č. 13/1997 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 AUTOMOTO klub v AČR (AMK Hořice), IČO 004 85 764, Maixnerova
1613, 508 01 Hořice,  týkající se povolení  úplné uzavírky na silnici  č. II/300, II/501,
III/3003  a  místní  komunikaci  v  ul.  Náměstí  Jiřího  z  Poděbrad  v  Hořicích,  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  Městskému úřadu  Hořice,  odboru  dopravy,  jako  příslušnému správnímu
orgánu dne 20.07.2021.

Popis uzavírky provozu  :

Předmětem žádosti  je  povolení  úplné  uzavírky  provozu  na  silnici  č.  II/300,  II/501,
III/3003 za místní komunikaci v ul. Náměstí Jiřího z Poděbrad v Hořicích důvodu
pořádání motocyklových závodů 300 zatáček Gustava Havla 

V termínu: 14.08.2021 – 15.08.2021 (po oba dny v době 07.00 – 20.00 hodin)
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Navržené objízdné trasy po dobu úplné uzavírky:

Objízdná trasa ve směru Dvůr Králové a Nová Paka je vedena po silnici III/32510 ul. Aloise
Hlavatého, III/32220 ul. Barákova, Žižkova, Erbenova, III/3001 do Miletína. Z Miletína pak ve
směru Dvůr Králové po obvyklé trase silnicí II/300. Ve směru Nová Paka z Miletína po silnici
II/300 a III/3004 přes Červenou Třemešnou do Lukavce u Hořic a odtud po obvyklé trase
silnicí II/501. V opačném směru jsou využívány stejné objízdné trasy. 

Plánek uzavírky a objízdných tras je v příloze tohoto oznámení.

Správní orgán tímto oznámením projednává v souladu s ustanovením § 24 odst. 2
zákona o pozemních komunikacích žádost:

a)  s  vlastníkem  pozemní  komunikace,  která  má  být  uzavřena,  s  vlastníky  pozemních
komunikací, po kterých jsou vedeny objízdné trasy – Správa silnic KHK, Město Hořice

b) s obcí  na jejímž zastavěném území má být nařízena objížďka –  Město Hořice, Město
Miletín, Obec Červená Třemešná, Obec Lukavec u Hořic

d) s Policií ČR 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 odpověď, bere se za to, že s předloženým návrhem souhlasíte.

Dále oznamujeme, že v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci
řízení možnost nahlédnout do spisového materiálu a vyjádřit se k podkladům před vydáním
rozhodnutí. K tomu stanovujeme lhůtu 3 dnů od ukončení výše uvedené lhůty pro podání
vyjádření. Po uplynutí této 3denní lhůty správní orgán ve věci rozhodne. Silniční správní úřad
upozorňuje účastníky řízení, že tato třídenní lhůta slouží pouze k seznámení se s kompletním
spisem  před  vydáním  rozhodnutí  a  nejedná  se  o  další  lhůtu  pro  uplatnění  připomínek  k
předloženému návrhu.

Do podkladů rozhodnutí  je možné nahlédnout na odboru dopravy Městského úřadu Hořice,
nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice, pracoviště Čelakovského 1457, 508 19 Hořice
(nejlépe v úřední dny Po a St 8:00 – 12:00, 13:00-17:00 hod., mimo úřední dny po telefonické
domluvě).

Jaroslav Šedivý
referent odboru dopravy
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Příloha:

3 x situační plánek

Rozdělovník:

• AUTOMOTO klub v AČR (AMK Hořice), IČO 004 85 764, Maixnerova 1613, 508 01 Hořice, IDDS: gxhemkb 
• Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice,

IDDS: 6m8k8ey
• Město Hořice, IČO 00271560, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 580 19 Hořice

• Město Miletín, IČO 00271811, náměstí K.J. Erbena 99, 507 71 Miletín, IDDS: yncbcrq

• Obec Červená Třemešná, IČO  00578291, Červená Třemešná 47, 508 01 Hořice, IDDS: pmga6r7
• Obec Lukavec u Hořic, IČO 00271781, Lukavec u Hořic 120, 508 01 Hořice, IDDS: gj9a9de
• KŘP Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, Balbínova 24, 506 12 Jičín, IDDS:

urnai6d
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