
M ě s t s k ý  ú ř a d   J i č í n 
odbor  dopravy  - oddělení silničního hospodářství   

ul. 17. listopadu č.p. 16, 506 01 Jičín          e-mail:doprava@mujicin.cz     fax.:493 545 285 
Č.j.:  MuJc/2019/14509/DOP/DuM         V Jičíně dne : 29.5.2019 
Č.rozh.:  92 
Vyřizuje: ing. Duczynski                 
Telefon: 493 545 400             

R O Z H O D N U T Í 
 

 Oddělení silničního hospodářství odboru dopravy MěÚ Jičín jako příslušný silniční správní úřad 
dle ustanovení §40 odst.4 písm. a) zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích - ve znění 
pozdějších změn na základě písemné žádosti, kterou podal  žadatel – Auto moto klub Český ráj Jičín 
v AČR, Havlíčkova 22, 506 01 Jičín – IČO 03516482 (-účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 

písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění)  dne 10.4.2019, v souladu s ustanovením 
§24 odst.2 cit. zákona o pozemních komunikacích a §39 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se 
provádí zákon o pozem. komunikacích, po souhlasu Správy Silnic Královéhradeckého kraje p.o., 
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ: 70947996 (dále „SpSil KHK p.o.”), Města Jičína a po 
předchozím souhlasu dopravního inspektorátu Policie České republiky Krajského ředitelství policie 
Královéhradeckého kraje (dále „DI PČR KŘP KHK”) žadateli 

p o v o l u j e 
úplnou uzavírku silnice II/502 a III/03519 ul. M. Koněva a Markova v Jičíně 

ve dnech 8.6. a 9.6.2019 (So, Ne) vždy max. od 7:00 hodin do 20:00 hodin 
z důvodu motocyklové akce: „CENA MĚSTA JIČÍNA 2019“ 

Popis objížďky: 
 Objížďka za uzavřený úsek silnic bude vedena: obousměrně po silnicích I/16, I/35, III/2813 a 
II/281 přes Zámostí – Blata, Mladějov a Újezd pod Troskami a po silnicích II/286 a II/502 v Jičíně dle 
rozhodnutí a podmínek Krajského úřadu Královéhradeckého kraje – povolení uzavírky silnice I/35-
E442 v úseku od kruhového objezdu Holín ke křižovatce "Kometa" sil. I/35 a III/03519  

Délka uzavírky: cca  2 km                                 Max. délka objížďky: cca  30 km 
 

Povolení úplné uzavírky silnice se vydává za těchto podmínek: 
 1. Uzavřený úsek silnice bude řádně označen předepsanými doprav. značkami včetně informačních 
tabulí. Druh a umístění dopravních značek bude v souladu s dopravním značením, které stanovil 
odbor dopravy MěÚ Jičín dne 27.5.2019 pod č.j. MuJc/2019/14507/DOP/DuM a dále dle SDZ 
odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje č.j. 
KUKHK-11321/DS/2019-2/Ja ze dne 8.4.2019. Žadatel o uzavírku bude trvale udržovat funkční 
dopravní značení objížděk i uzavírky a čistotu objízdných komunikací.  
 2. Stanovená doba povolení je maximální a nesmí být překročena přes stanovenou dobu. 
 3. Po skončení uzavírky budou ihned odstraněna všechna zařízení umístěná na silnici v souvislosti 
s tímto povolením.  
 4. Autobusová doprava pravidelných linek bude vedena v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje ze dne 28.5.2019 č.j. KUKHK-13303/DS/2019-2 (MT) (omezení linek 
630077 a 670391 – vynechání zast. Jičín, Komenského, Jičín, Koněvova a Holín,  zast. Holín ObÚ 
bude obsluhována ze sil. III/2861a); objížďka bude po sil. I/16 (obchvat Jičína) a po sil. III/2816a 
(Holín). Vozidlům záchranné služby, hasičům a Policii ČR bude v případě naléhavé potřeby průjezd 
uzavřeným úsekem bezodkladně umožněn i za cenu přerušení závodu, přičemž je třeba vždy počítat s 



čekáním v řádu minut. Nutný průjezd je v rámci urychlení vhodné vždy předem ohlásit na tel. číslo 
kont. osoby (Dalibor Vik - 603 828 669).   
 5. Uživatelům sousedních nemovitostí (pozemků i objektů) bude umožněn přístup k nemovitostem 
po dohodě s žadatelem tak, aby nebylo narušeno užívání nemovitostí. Příjezd k nemovitostem bude 
omezen na nezbytně nutnou dobu, obyvatelé dotčených úseků budou včas o nemožnosti příjezdu k RD 
vhodným způsobem informováni. K příjezdu může být využita dočasně zobousměrněná ul. Máchova. 
Bezpečný průchod chodců však musí být vždy po ukončení příslušné kategorie obnoven na minimálně 
5 minut (odhad max. zdržení je 20 minut)   
 6. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Dopravního inspektorátu Policie České 
Republiky Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje ÚO Jičín  č.j. KRPH-29225-1/ČJ-
2019-050406 ze dne 22.3.2019 a ve smlouvě mezi žadatelem a Správou silnic Královéhradeckého 
kraje, příspěvková organizace, Kutnohorská ulice 59, 500 04 Hradec Králové - IČO 70947996 
č.9/30/19/0087/La/N ze dne 3.4.2019 a vyj. této organizace ze dne 27.3.2019 zn. ZN/543/SS/19-MS 
120-19. 
 7. Za dodržení stanovených podmínek  zodpovídá žadatel: Auto moto klub Český ráj Jičín v AČR, 
Havlíčkova 22, 506 01 Jičín – IČO 03516482, kont. osoba je Dalibor Vik, tel. 603 828 669. 
Odpovědná osoba oznámí nejpozději do 2 pracovních dnů ukončení uzavírky odboru dopravy MěÚ 
Jičín. 
 

Odůvodnění: 
 Žadatel (Auto moto klub Český ráj Jičín v AČR) požádal dne 10.4.2019 o úplnou uzavírku  silnic 
II a III.. třídy č. 502 a 03519 v prostoru ul. M. Koněva a Markova v Jičíně  za účelem  konání akce: 
CENA MĚSTA JIČÍNA 2019.  Uvedeným dnem bylo zahájeno spr. řízení. 
 Na akci byla vydána souhlasná stanoviska DI PČR KŘP KHK č.j.: KRPH-29225-1/ČJ-2019-
050406 ze dne 22.3.2019, SpSil KHk p.o. ve smlouvě č. 9/30/19/0087/La/N ze dne 3.4.2019 a vyj. ze 
dne 27.3.2019 ZN/543/SS/19-MS 120-19 a Města Jičína ze dne 13.3.2019 (RM 11 usn. č. 18). Na 
základě výše uvedeného bylo rozhodnuto, jak bylo výše uvedeno.     

Poučení: 
        Proti tomuto rozhodnutí je možno do 15 dnů ode dne jeho doručení podat odvolání ke Krajskému 
úřadu Královéhradeckého kraje, a to podáním učiněným u odboru dopravy Městského úřadu v Jičíně.  
 Dle ustanovení §24 odst. 4) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích - ve znění pozdějších 
změn, nemá podané odvolání odkladný účinek.  

"otisk úředního razítka" 
                                                                                                                Ing. Martin Duczynski 

                                                                                                          vedoucí odboru  dopravy 
                                                                                                         Městského úřadu Jičín 

 

 
 
Rozhodnutí obdrží tito účastníci řízení: 

Auto moto klub Český ráj Jičín v AČR, Havlíčkova 22, 506 01 Jičín – IČO 03516482 
Město Jičín 

Správa silnic Královéhradeckého kraje příspěvková organizace 
Ředitelství silnic a dálnix ČR  
Ostatní:  

DI PČR KŘP KHK, dopravní inspektorát, Balbínova 24, 506 12 Jičín 
Nemocnice Jičín a.s., Bolzanova ul.512, 506 43  Jičín 

Záchranná služba KHK, Bolzanova ul. 512, 506 01  Jičín 
HZS KHK, územní odbor Jičín, Dělnická ul.162, 506 01  Jičín 

Městská Policie , Žižkovo nám.18, 506 01  Jičín 
Mikroregion Český ráj 
Dopravní podnik Kněžmost, s.r.o. 

Bus Line KHK s.r..o, BusLine LK s.r.o. 
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