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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako
příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na
základě předložených podkladů v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění v y h o v u j e žádosti společnosti Auto moto klub Český ráj Jičín v AČR,
Havlíčkova 22, 506 01 Jičín, IČ 03516482, ze dne 29.3.2017 a
povoluje
podle ustanovení § 24 zákona úplnou uzavírku silnice I/35 na správním území města Jičín
a obcí Holín a Kbelnice v úseku mezi křižovatkami se silnicí I/16 a III/03519 z důvodu
konání motocyklových závodů „Cena města Jičína“.
Termín uzavírky:
10.6.2017 v čase 7.00 – 20.00 hod.
11.6.2017 v čase 7.00 – 20.00 hod.
Objízdná trasa (mimo autobusové linkové dopravy):
Jičín – I/35 – Jinolice – Újezd pod Troskami – II/281 – Mladějov – III/2813 – Zámostí - Blata
– I/16 – Dolní Lochov – Jičín obousměrně
Úsek uzavírky a vedení objízdné trasy jsou zakresleny v přiložené situaci.
Autobusová linková doprava:
Uzavírka omezí provoz na regionálních autobusových linkách:
630077, 670391, 630392, vše dopravce BusLine a.s.
Dopravní opatření během uzavírky:
Linka 630077, spoje 101, 107, 104, 106
Linka 670391, spoje 101, 102, 105, 106
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Spoje pojednou v úseku Holín – Jičín,,aut.st. po obchvatu Jičína sil. I/16 a III/2816a. Na
těchto linkách a spojích nebudou obsluhovány zastávky Jičín,,Komenského nám.,
Jičín,,Koněvova a Holín. Zastávka Holín, ObÚ bude obsluhována ze silnice III/2816a.
Linka 630392, spoje 101, 102, 105
Spoje pojedou v úseku Jičín,aut.st. – Jinolice po objízdné trase po sil. II/286 a III/2867.
Na této lince a spojích nebudou obsluhovány zastávky Jičín,,Na Tobolce, Jičín,,
Komenského nám., Kbelnice a Podůlší.
S ohledem na krátký termín uzavírky nebudou vydány výlukové jízdní řády.
Podmínky povolení uzavírky:
1. Dotčený úsek silnice I/35 smí být uzavřen max. na dobu uvedenou v rozhodnutí.
2. Uzavírka i objížďka musí být označeny dopravními značkami v souladu se
Stanovením přechodné úpravy provozu vydaným zdejším odborem dopravy čj.
KUKHK-13415/DS/2017-2/VA a Stanovením přechodné úpravy provozu
vydaným Městským úřadem Jičín čj. MuJc/2017/9144/DOP/DuM ze dne
24.5.2017. Po celou dobu uzavírky bude dopravní značení udržováno v řádném
stavu. Mimo dobu uzavírky bude přechodné dopravní značení odstraněno
(zakryto). Označení zabezpečuje žadatel o uzavírku a objížďku na svůj náklad a
odpovídá za jeho stav po celou dobu uzavírky.
3. Před zahájením a po ukončení uzavírky a objížďky bude na výzvu žadatele o
uzavírku provedena prohlídka stavebně technického stavu komunikací II. a III.
třídy na objízdných trasách za účasti žadatele, vlastníků (správců) dotčených
pozemních komunikací a zástupců dotčených obcí.
4. Škody způsobené uzavírkou a objížďkou budou neprodleně odstraněny a
komunikace budou uvedeny do původního stavu. Náhrada případných škod
vzniklých vlivem uzavírky a objížďky se uskuteční na náklad žadatele o uzavírku.
5. Přístup k sousedním nemovitostem bude po celou dobu uzavírky umožněn.
6. Po ukončení uzavírky budou neprodleně odstraněny dopravní značky a zařízení
umístěné na pozemních komunikacích v souvislosti s tímto rozhodnutím.
7. Za organizování a zabezpečení akce a dodržení stanovených podmínek zodpovídá
za žadatele pan Dalibor Vik, tel. 603 828 669, předseda Auto moto klubu.
8. Dotčené obce budou informovat o uzavírce a nařízení o objížďce způsobem v
místě obvyklým.
9. Žadatel ve spolupráci se správcem označníků (společnost Busline) zajistí
informování cestujících na neobsluhovaných zastávkách.
10. V případě nutnosti neplánované operativní změny termínu uzavírky (posun začátku
uzavírky nebo posun ukončení uzavírky) bude žadatel neprodleně informovat o
této změně dotčené dopravce.
11. Toto rozhodnutí bude po dobu uzavírky k dispozici na místě uzavírky ke kontrole
osobám pověřeným výkonem státního dozoru na silnicích.
Účastník řízení, na něhož se toto rozhodnutí vztahuje ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu:
Auto moto klub Český ráj Jičín v AČR, Havlíčkova 22, 506 01 Jičín, IČ 03516482
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Odůvodnění:
Dne 29.3.2017 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního
hospodářství žádost společnosti Auto moto klub Český ráj Jičín v AČR, Havlíčkova 22, 506
01 Jičín, IČ 03516482, o úplnou uzavírku silnice I/35 na správním území města Jičín, obcí
Holín a Kbelnice v úseku mezi křižovatkami se silnicí I/16 a III/03519 z důvodu konání
motocyklových závodů „Cena města Jičína“ v termínu 10.6.2017 – 11.6.2017, po oba dny
v čase 7 – 20 hodin.
Jedná se o úplnou uzavírku silnic I/35, II/502 a III/03519, kde se budou konat motocyklové
závody. Rozhodnutí o povolení uzavírky silnic II. a III. třídy vydává Městský úřad Jičín.
Silniční správní úřad měl při posouzení žádosti o uzavírku k dispozici tyto podklady:
vyjádření majetkového správce silnice I/35 – ŘSD ČR, správy Hradec Králové ze dne
24.2.2017, vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje p.o. ze dne 1.3.2017, vyjádření
Policie ČR KŘP KHK ÚO Jičín, dopravního inspektorátu ze dne 28.2.2017, vyjádření Správy
železniční dopravní cesty, s.o., OŘ Hradec Králové ze dne 28.2.2017, vyjádření dotčených
obcí, vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ KHK, oddělení dopravní
obslužnosti, k řešení autobusové linkové dopravy ze dne 23.3.2017 a souhlas dopravního
úřadu ze dne 19.5.2017, situace a další podklady. Proti povolení uzavírky a objížďky nebyly
podány žádné námitky. Požadavky uvedené ve vyjádřeních byly zahrnuty do podmínek tohoto
rozhodnutí.
Silniční správní úřad dbal v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů na to, aby uzavírka silnice I. třídy byla povolena na co nejkratší
dobu a aby objízdná trasa byla z hlediska provozu vyhovující. Objížďka je vedena po silnicích
I., II. a III. třídy, souhlas s tímto řešením byl vydán jak majetkovými správci dotčených
komunikací, tak dopravním inspektorátem Policie ČR a dotčenými obcemi.
Silniční správní úřad posoudil žádost a předložené podklady a neshledal důvody, které by
bránily povolení uzavírky silnice I/35 dle žádosti. Po posouzení žádosti byla povolena úplná
uzavírka silnice I/35 tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.
Silniční správní úřad stanovil v souladu se správním řádem a s § 24 odst. 2 zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, tyto subjekty za účastníky řízení:
• Auto moto klub Český ráj Jičín v AČR, Havlíčkova 22, 506 01 Jičín, IČ 03516482 žadatel
• Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa HK, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové –
majetkový správce silnic I. třídy
• Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové –
majetkový správce silnic II. a III. třídy – objízdné trasy
• Správa železniční dopravní cesty, s.o., OŘ HK, U Fotochemy 259/1, 501 01 Hradec
Králové – provozovatel dráhy
• Dotčené obce – obce, na jejichž zastavěném území se povoluje uzavírka nebo objížďka
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Poučení :
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne
jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy ČR, které o odvolání rozhodne, a to cestou Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, u něhož se
odvolání podává v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Lhůta
pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí oznámeno.
Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce nemá odkladný účinek (§24 odst. 4 zák. č. 13/97 Sb., o
pozemních komunikacích, v platném znění).

Otisk úředního razítka

Z p. Ing. Jana Matějková
Referent oddělení silničního hospodářství
Příloha: 2 x situace
Účastníci řízení:
Auto moto klub Český ráj Jičín v AČR, Havlíčkova 22, 506 01 Jičín
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa HK, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
Správa železniční dopravní cesty, s.o., OŘ HK, U Fotochemy 259/1, 501 01 Hradec Králové
Město Jičín
Obec Kbelnice
Obec Podůlší
Obec Jinolice
Obec Kněžnice
Obec Libuň
Obec Újezd pod Troskami
Obec Mladějov
Obec Zámostí-Blata
Obec Dolní Lochov
Obec Holín
Obec Ohaveč
Obec Valdice
Město Železnice
Na vědomí:
Policie ČR KŘP KHK ÚO Jičín dopravní inspektorát
Hasičský záchranný sbor Král. kraje, úz. odbor JC, Dělnická 162, 506 01 Jičín
MěÚ Jičín, odbor dopravy, odd. silničního hospodářství
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Mail:
Ministerstvo dopravy ČR, Nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1
ŘSD ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava
ŘSD ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice
ŘSD ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
ŘSD ČR, Správa Chomutov, prac. Ústí n.L., AZ PALÁC ZDAR a.s., ul. Dlouhá 1/12, 400 01
Ústí nad Labem
ŘSD ČR, Správa Brno, Šumavská 33, 656 09 Brno
HZS KHK - JC
ZZS KHK - JC
Agentura logistiky - Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové
KÚ KHK, ODSH, oddělení dopravní obslužnosti - ZDE
BUS LINE a.s.
JSDI - informační systém
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