OBECNÍ ÚŘAD V KOUNOVĚ
silniční správní úřad

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)
5.6.2017

Naše značka (č. j.)
287/17

Vyřizuje | linka | e-mail
ba

Datum
9.6.2017

Kounov

Rozhodnutí
Obecní úřad v Kounově, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací, podle
ustanovení § 40 odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále pouze zákon o pozemních komunikacích) v řízení vedeném podle zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhovuje žádosti , kterou podal Josef
Kopecký, K Tabulkám 1431, Kostelec nad Orlicí, IČ 12946206 zastoupený na základě plné moci Mgr.
Zdeňkem Umlaufem, nar. 7.4.1968, Za Univerzitou 865, 518 01 Dobruška(dále pouze žadatel),
doručené zdejšímu úřadu dne 5.6.2017 a na základě předchozího Závazného stanoviska Krajského
ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravního inspektorátu v Rychnově nad Kněžnou Č.j.:
KRPH-51290/ČJ-2017-050706 ze dne 31.5.2017 a (dále pouze policie)

povoluje
I. podle ustanovení § 25 odst. 6 písm. e) zákona o pozemních komunikacích a § 40 vyhlášky č.
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
zvláštní užívání místních komunikací v rozsahu, jež je uvedeno níže, z důvodu testovacích jízd
závodního rallyového speciálu Škoda fabia
a
II. podle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou
se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, uzavírku místních
komunikací z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (dále pouze BESIP) v
katastrálním území Nedvězí u Dobrušky a Kounov u Dobrušky v tomto rozsahu:
-

úsek místní komunikace č. 2C a 3C (viz příloha č.1) od mostu v Bysterské Doly až
Nedvězí náves
termín zvláštního úžívání: po dobu 1-2 dnů v době od 26.6. – 30.6. 2017 od 6:00 do 18:00
hod.

Zodpovědná osoba za průběh zvláštního užívání: Mgr. Zdeněk Umlauf, nar. 7.4.1968, trvale bytem
Za Univerzitou 865, 518 01 Dobruška
Podmínky povolení zvláštního užívání:
1. Žadatel zajistí zdokumentování stavu dotčených pozemních komunikací před konáním akce.
2. Žadatel v dostatečném časovém předstihu řádně informuje (osobně či letáčky) místní
obyvatele, chalupáře a rekr. zaříz. PČR o plánovaném testování v dotčené lokalitě.
3. V době konání akce bude bezpečnost silničního provozu a bezpečnost trati zajištěna
dostatečným počtem řádně proškolených a označených pořadatelů v retroreflxních vestách dle
Vyhlášky č. 30/2001.
Kounov č.p. 51| 517 92 | Kounov u Dobrušky
tel.: 494 664 196 | fax:494 664 224
e-mail: kounov@dobruska.cz
www.obeckounov.cz

4. Dotčený úsek pozemní komunikace je nutno neprodyšně uzavřít jak dopravním značením tak
výše zmíněnými pořadateli.
5. V pauzách mezi jednotlivými testovacími jízdami bude umožněn přístup k nemovitostem.
6. Uzavírka bude řádně označena dle Stanovení přechodné úpravy provozu, o které je nutné
požádat odbor výstavby a životního prostředí u MěÚ Dobruška.
7. Žadatel zajistí v uzavřených úsecích místních komunikací průjezd vozidlům integrovaného
záchranného systému z důvodu zásahu v uzavřených úsecích místních komunikací.
8. Žadatel zajistí a označí dostatečný počet parkovacích míst pro vozidla návštěvníků akce a to
tak, aby se předešlo komplikacím s odstavováním vozidel na pozemních komunikacích.

Odůvodnění
Dne 5.6.2017 obdržel Obecní úřad Kounov žádost od Josef Kopecký, K Tabulkám 1431, Kostelec nad
Orlicí, IČ 12946206 zastoupený na základě plné moci Mgr. Zdeňkem Umlaufem, nar. 7.4.1968, Za
Univerzitou 865, 518 01 Dobruška o povolení zvláštního užívání místní komunikace a uzavírku
místních komunikací pro testovací jízdy závodního rallyového speciálu Škoda fabia. Po posouzení
žádosti, vč. doloženého předchozího souhlasu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje,
Dopravního inspektorátu v Rychnově nad Kněžnou bylo povoleno zvláštní užívání místních
komunikací v obci Kounov tak, jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí.
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:
Josef Kopecký, K Tabulkám 1431, Kostelec nad Orlicí, IČ 12946206
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne jeho
oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, odboru dopravy a
silničního hospodářství, prostřednictvím Obecního úřadu v Kounově v souladu se zákonem č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá dle ustanovení § 24 odst. 4 zákona o pozemnívh
komunikacích odkladný účinek.
Rozdělovník pro účastníky řízení:
Josef Kopecký, K Tabulkám 1431, Kostelec nad Orlicí, IČ 12946206
Obec Kounov, Kounov 51, 517 92

Ing. Jaroslav Bašek
pověřená úřední osoba
otisk úředního razítka

Za tento úkon byl vyměřen správní poplatek dle položky č. 36 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 100,- Kč
Příloha:
- mapa s vyznačením trasy povoleného zvl. užívání
Obdrží:
Účastníci řízení
Josef Kopecký, K Tabulkám 1431, Kostelec nad Orlicí, IČ 12946206
Obec Kounov, Kounov 51, 517 92
Kounov č.p. 51| 517 92 | Kounov u Dobrušky
tel.: 494 664 196 | fax:494 664 224
e-mail: kounov@dobruska.cz
www.obeckounov.cz
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