Městský úřad Mnichovo Hradiště
Odbor výstavby a životního prostředí – oddělení speciálních činností
Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Číslo jednací:
JID:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

MH-VŽP/3318/2018-4/Sku
11644/2018/MH
Iva Skupová
326 776 744
iva.skupova@mnhradiste.cz

Vaše zn./Č.j.:
Ze dne:
Mnichovo Hradiště

21.02.2018
09.04.2018

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, jako silniční správní úřad příslušný
podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen silniční zákon),

I.
povoluje
ve smyslu § 25 odst. 6 písm. e) silničního zákona, společnosti Klouček, s.r.o., IČ 24661899, se sídlem
Májová 292, 293 01 Mladá Boleslav, zvláštní užívání níže uvedených pozemních komunikací, a to z důvodu
pořádání cyklistického závodu „AUTHOR 50 Český ráj 2018“.
Silnice č.: III/2687, II/279, III/27929, III/27923, III/2689, III/26810 – Středočeský kraj;
III/2812, III/27926, III/27930, III/27931, III/27935 – Královéhradecký kraj;
III/2823, III/28115, III/27921, III/27926 – Liberecký kraj.
Trasa: start na lesní cestě pod vrchem Chrby, dále na Meziluží, Dobšice, Podkost, Libošovice,
Malechovice, Roveň, Dolní Mlýn, Troskovice, Hrubá Skála, Kacanovy, Skokovy, Žehrov,
Příhrazy, Březina, Olšina, Dneboh, Zásadka, cíl Branžež - Komárovský rybník.
Termín: 21.04.2017 od 11:00 hod. do 15:30 hod.
Povolení se vydává za předpokladu dodržení následujících podmínek:
1. Cyklistický závod bude probíhat za plného provozu (s částečným usměrněním), účastníci jsou povinni
dodržovat pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích.
2. Trasa bude zabezpečena řádně poučenou pořadatelskou službou v součinnosti s Policií ČR
(zejména při krátkodobém uzavření křižovatek silnic s ostatními pozemními komunikacemi).
3. Závod bude zabezpečen minimálně dvěma doprovodnými vozidly vybavenými zvláštním výstražným
světlem oranžové barvy, které bude za jízdy v činnosti. Zároveň budou zřetelně označena doprovodná
vozidla označující začátek a konec závodu.
4. Účastníci závodu budou startovat na vlastní nebezpečí.
5. Při závodu nesmí dojít ke znečištění a jinému znehodnocení dotčených silnic, pořadatel je povinen
případné znečištění či škody neprodleně po závodě odstranit. Dotčené úseky uvedených silnic uvedeny
do původního stavu.
6. Správci silnic neručí za škody závodníkům vzniklé nebo jimi způsobené.
7. V úseku křížení hlavních komunikací bude v obou směrech osazeno dopravní značení IP22 s textem
„Pozor, cyklistický závod“, příp. A 22 (Jiné nebezpečí) s dodatkovou tabulkou E 13 s textem: „Cyklistický
závod“.
8. Přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, které se nacházejí mimo území obce
s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště stanoví příslušné obecní úřady ORP.
9. Po ukončení závodu bude silniční pozemek v Královéhradeckém kraji protokolárně předán zpět zástupci
vlastníka, kterým je Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o..
10. Pořadatelská služba zajistí odstranění značení cyklistického závodu neprodleně po jeho
skončení.
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II.
povoluje
ve smyslu § 24 silničního zákona, společnosti Klouček, s.r.o., IČ 24661899, se sídlem Májová 292, 293 01
Mladá Boleslav, v souvislosti s výše uvedeným zvláštním užíváním pozemních komunikací krátkodobé
uzavírky jednotlivých úseků komunikací:
-

silnice III/2687 v úseku od křížení s lesní cestou (start závodu) po křižovatku se silnicí II/279,
silnice II/279 v úseku od křižovatky se silnicí III/2687 po křížení s lesní cestou ve směru na obec
Meziluží,
křižovatka místní komunikace a silnice III/27930 v obci Dobšice,
křižovatka silnic III/27930, III/27931 a II/279 ve směru od obce Dobšice na obec Podkost,
křížení III/27931 a polní cesty ve směru na obec Libošovice,
silnice III/27930 v místě křížení s polní cestou,
silnice III/2812 v místě křížení s polní cestou za obcí Roveň,
silnice III/28115 křižovatka s místní komunikací před obcí Troskovice a křížení s polní cestou za obcí
Troskovice u obce Želejov,
silnice III/27921 v úseku křížení s lesní cestou před obcí Hrubá Skála a křižovatkou se silnicí III/2823,
silnice III/27926 křížení s lesní cestou v obci Kacanovy ve směru Turnov – Vyskeř,
silnice III/27921 přejezd po místní komunikaci za místní komunikací za obcí Olešnice ve směru na obec
Vyskeř,
silnice II/279 v úseku od křižovatky se silnicí III/27929 po křížení s polní cestou v obci Žehrov,
silnice III/27923 v úseku křížení s polní cestou a křižovatkou s místní komunikací ve směru od obce
Příhrazy na obec Žďár,
silnice III/2689 křižovatka s místní komunikací za křižovatkou se silnicí II/610 ve směru na obec Olšina,
křižovatka silnic III/2689 a III/26810.

Povolení se vydává za předpokladu dodržení následujících podmínek:
1. Krátkodobých uzavírek bude užito pouze po dobu nezbytně nutnou při průjezdu cyklistů jednotlivými
úseky z důvodu zajištění bezpečnosti všech účastníků silničního provozu.
2. Uzavírky budou zajištěny v součinnosti s Policií ČR.
3. Krátkodobé uzavírky budou zajištěny osobami oprávněnými zastavovat vozidla ve smyslu § 79 odst. 1
písm. m) zákona č 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, tj. v tomto případě policisty ve stejnokroji nebo osobami níže uvedenými (určeny pořadatelem;
tyto musí být starší 18-ti let).
4. Uvedené osoby oprávněné zastavovat vozidla u sebe musí mít při výkonu oprávnění kopii tohoto
rozhodnutí a na sobě oblečen výstražný oděv.

Za splnění podmínek odpovídá: Petr Klouček, ředitel závodu, tel.: 602 396 484
Osoby oprávněné zastavovat vozidla:
Bečan Luboš, Bělík Ladislav, Broulík Miloš, Čech Jiří, Červinka Václav, Červinková Petra, Dlask Petr,
Drbohlav Martin, Dujsík Cyril, Fiala Bohumír, Hájek Filip, Havelka Jan, Hlaváč Petr, Horák František, Horák
Roman, Hrouda Ladislav , Janek Jiří, Jirák Miloš, Kalík Michal, Keler Jiří, Kerda Václav, Klouček František,
Klouček Petr, Koudelka Václav, Malák Pavel, Milčinský Jaroslav, Musil Jan, Ohnesork Stanislav, Pokorný
Jiří, Sirotek Petr, Smazal Jan, Starý Petr, Starý Václav, Svoboda Vladimír, Šimáček Vladislav, Škodová
Zuzana Karagoz, Štěpánek Josef, Treml Ladislav, Ungerman Antonín, Urban Oleg, Urban Zdeněk,
Velechovský Libor, Vlk Miroslav, Volf Miloš, Vránek Tomáš, Výmola Vojtěch, Vyrtych František
Účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je:
Klouček, s.r.o., IČ 24661899, Májová 292, 293 01 Mladá Boleslav

O d ů v o d n ě n í:
Dne 21.02.2018 obdržel silniční správní úřad MěÚ Mnichovo Hradiště žádost o povolení zvláštního užívání
shora uvedených pozemních komunikací z důvodu konání cyklistického závodu „Author 50 Český ráj 2018“,
a to dne 21.04.2017 v době od 11:00 hod. do 15:30 hod. Žadatelem je společnost Klouček s.r.o., IČ
24661899, se sídlem Májová 292, 293 01 Mladá Boleslav.

Elektronická podatelna: podatelna@mnhradiste.cz

Strana 2 (celkem 4)

K žádosti byly doloženy následující přílohy:
- grafické vyznačení trasy v mapě,
- seznam pořadatelů určených pro zastavování vozidel (zabezpečení krátkodobých uzavírek) z důvodu
zajištění bezpečnosti na trati závodu,
- stanovisko Policie ČR vydané Policejním prezidiem České republiky dne 09.02.2018,
- vyjádření správců dotčených pozemních komunikací:
a) Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o. ze dne 19.01.2018,
b) Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o. ze dne 08.01.2018,
c) nájemní smlouva o podmínkách užívání pozemkové parcely, silničního pozemku a pomocných
silničních pozemků uzavřená mezi žadatelem a Správou silnic Královéhradeckého kraje, p.o. dne
26.01.2018
- rozhodnutí (souhlas) s pořádáním cyklistického závodu vydaný dne 15.12.2015 AOPK ČR, odd.
CHKO Český ráj, platný do roku 2020.
- doklad o úhradě správního poplatku ze dne 21.02.2018.
Jelikož se trasa plánovaného závodu nachází na území více krajů (konkrétně Středočeského,
Královéhradeckého a Libereckého), postoupil MěÚ Mnichovo Hradiště svým usnesením (vydáno pod č.j.
MH-VŽP/3318/2018-2/58/Sku) ze dne 05.03.2018 podanou žádost včetně doložených dokumentů věcně
příslušnému Ministerstvu dopravy.
Dne 16.03.2018 pak MěÚ Mnichovo Hradiště obdržel pověření Ministerstva dopravy k vydání rozhodnutí
v předmětné věci.
Vzhledem k tomu, že se jedná o opakovanou akci, která v předchozích obdobích probíhala bez problémů,
byla doložena kladná vyjádření správců dotčených pozemních komunikací i souhlasné stanovisko
Policejního prezidia České republiky, rozhodl silniční správní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokových částech
tohoto rozhodnutí.
Požadavky Policejního prezidia i správců dotčených pozemních komunikací silniční správní úřad akceptoval
a tyto jsou podmínkami vydávaného rozhodnutí.
V souvislosti s plánovaným cyklistickým závodem bylo dne 09.04.2018 zdejším úřadem vydáno stanovení
přechodné úpravy provozu.

P o u č e n í:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81-83 správního řádu odvolání, ve
kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Lhůta
pro podání odvolání počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu dnem následujícím po dni, kdy
bylo toto rozhodnutí oznámeno doručením jeho písemného vyhotovení. Připadne-li konec lhůty na sobotu,
neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. Doručení písemnosti upravují
§ 19-24 správního řádu.
O odvolání proti tomuto rozhodnutí rozhoduje podle § 89 odst. 1 správního řádu Odbor dopravy Krajského
úřadu Středočeského kraje (Zborovská 11, 150 21 Praha 5). Odvolání se podává u Městského úřadu
Mnichovo Hradiště, Odboru výstavby a ŽP (Masarykovo nám. 1, 295 01 Mnichovo Hradiště).
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je zdejší
městský úřad na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání proti výroku č. II. tohoto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

podepsáno elektronicky

otisk úředního razítka

Iva Skupová
odborný referent
oprávněná úřední osoba
Správní poplatek ve výši Kč 100,- (položka 36, zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích) byl uhrazen
v hotovosti do pokladny města Mnichovo Hradiště dne 21.02.2018.
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Účastníci řízení:
 Klouček, s.r.o., Májová 292, 293 01 Mladá Boleslav
 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
 Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice
 Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o., České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6
Dotčené orgány:
 Policejní prezidium ČR, Ředitelství služby dopravní policie, Strojnická 27, 170 89 Praha 7 (č.j. PPR1431-1/ČJ-2018-990440)
Na vědomí:
 Správa CHKO Český ráj, Antonína Dvořáka 294, 511 01 Turnov
 Obec Boseň, Boseň 45, 295 01 Mnichovo Hradiště
 Obec Branžež, Branžež33, 294 02 Kněžmost
 Obec Březina, Březina 82,294 11 Loukov u Mnichova Hradiště
 Obec Hrubá Skála, Doubravice 37, 511 01 Turnov
 Obec Kacanovy, Kacanovy 51, 511 01 Turnov
 Obec Libošovice, Libošovice104, 507 44 Libošovice
 Obec Mladějov, Mladějov 45, 507 45 Mladějov
 Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
 Obec Troskovice, Troskovice – Jivina 6, 512 63 Rovensko pod Troskami
 Obec Žďár, Břehy 20, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště
 MěÚ Turnov, Odbor dopravy, Skálova 72, 511 22 Turnov
 MěÚ Jičín, Odbor dopravy, Havlíčkova 56, 506 01 Jičín
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