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OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
ÚPLNÁ UZAVÍRKA
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný
silniční správní úřad dle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), oznamuje v souladu s § 47
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, na základě podané žádosti INKA – dopravní
značení Hradec Králové s.r.o., IČ 27478866, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem,

zahájení

správního řízení ve věci povolení úplné uzavírky:
silnice č. III/325 v úseku obec Doubravice až po křižovatku se silnicí č. II/300 nad Lipnicí u Dvora
Králové nad Labem
v termínu 24.07. – 22.10.2017

nařízené objízdné trasy pro:


osobní dopravu: po silnicích č. III/3005 Zábřezí – Řečice, Trotina a dále po silnici
č. III/3007 na Zdobín, zde odbočit na silnici č. II/300 směr Dvůr Králové n/L



nákladní dopravu: po silnici č. II/284 z Lanžova přes Bílé Poličany do Miletína, zde
odbočit na silnici č. II/300 směr Dvůr Králové n/L



pravidelnou autobusovou dopravu:
zatím, není vydán výlukový jízdní řád po jeho zveřejnění, budou dotčené obce
informovány silničním správním úřadem

Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38
544 17 Dvůr Králové nad Labem
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Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy a silničního hospodářství, podle § 47 odst. 1
zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)
oznamuje

všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení o povolení úplné uzavírky
silnice č. II/325 v úseku z obce Doubravice až po křižovatku se silnicí II/300 nad Lipnicí u Dvora
Králové nad Labem v rámci rekonstrukce pozemní komunikace a nařízení objízdných tras v termínu
od 24.07. - 22.10.2017.
Ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Vám
správní orgán dává možnost, abyste se před vydáním rozhodnutí mohli ke shromážděným podkladům
rozhodnutí vyjádřit i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění; to se netýká
žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se
k podkladům vzdal.
Seznámit se spisovým materiálem máte možnost nejpozději do 5 pracovních dnů a následující den
máte možnost se seznámit s případnými podanými námitkami, vše ode dne doručení této
písemnosti v budově Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, nám. T. G. Masaryka 38, 544 01
Dvůr Králové nad Labem v třetím poschodí vpravo, č. dveří 411.
Doporučujeme předem telefonicky dohodnout termín seznámení. Nedostavíte-li se ve stanovenou
dobu, popř. nepověříte právního nebo jiného zástupce plnou mocí, bude bráno za to, že se tohoto
práva vzdáváte a nechcete se k podkladům rozhodnutí vyjadřovat.
Upozornění: (neplatí pro žadatele)
Správní orgán Vás tímto žádá, pokud se k podkladům před vydáním rozhodnutí podle ustanovení §
36 odst. 3 správního řádu, nebudete vyjadřovat a podávat žádné návrhy a připomínky o doplnění
přílohy tohoto oznámení a zaslání zpět datovou službou nebo případně mailem.

Otisk razítka

Oprávněná úřední osoba:
Lenka Brůnová, DiS.
odborná referentka odboru dopravy
a silničního hospodářství
Účastníci:
INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČ 27478866, Obránců míru 258, 503 02 Pardubice
Správa silnic Královéhradeckého kraje, př. org., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
Dotčené orgány:
Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, Horská 78,
541 11 Trutnov
Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, Balbínova 24,
501 12 Jičín
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Vedlejší účastníci:
Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice
Obec Zábřezí – Řečice 26, Zábřezí, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Obec Zdobín, Zdobín 52, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Obec Trotina, Trotina 48, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Obec Třebihošť, Třebihošť 106, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Obec Lanžov, Lanžov 2, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Obec Bílé Poličany, Bílé Poličany 10, 544 52 Výdejní místo Bílé Poličany
Město Hořice, odbor dopravy, nám. J. z Poděbrad 342, 508 01 Hořice
Město Miletín, Nám. K. J. Erbena 99, 50771 Miletín
Dále obdrží:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Pivovarské nám.
1245, IČ 70889546, 500 03 Hradec Králové

Příloha:
1x Vzdání se práva
2x situační plánek uzavírky a objízdné trasy
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Příloha č. 1

Vzdání se práva
Tímto se vzdávám svého práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vlastním
vydáním podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu a neuplatňuji žádné návrhy ani
připomínky proti úplné uzavírce následující silnice a nařízeným objízdným trasám v
plánovaném termínu:
 silnice č. II/325 v úseku z obce Doubravice až po křižovatku se silnicí II/300 nad
Lipnicí u Dvora Králové nad Labem
 v termínu 24.07. – 22.10.2017

Dne …………………………………………………………………… Razítko + podpis …..……..........................
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