Městský úřad Dobruška
odbor výstavby a životního prostředí
nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Č.j.: PDMUD 14240/2014
Spisová značka: MUD 2988/2014 OVŽP/LL
Oprávněná úřední osoba: Lenka Lánská
E-mail: l.lanska@mestodobruska.cz
Telefon: 494 629 558
Datum: 29. 5. 2014

Rozhodnutí
č. 37.14.

Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný silniční správní úřad ve
věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikacích podle
§ 40 odst. 4 písm. a) a 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 spolek
RALLYE CUP, Na Větrníku 1207, Chrudim IV, 537 05 Chrudim, IČ: 228 36 489, kterého na základě
plné moci ze dne 22. 4.2014 zastupuje Jiří Procházka, Městská Habrová 1557, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou, IČ: 485 96 825 (dále pouze žadatel), doručené zdejšímu odboru dne 22. 5. 2014 a po
předchozím projednání s vlastníky uzavřených pozemních komunikací - Správa silnic
Královéhradeckého kraje, Obec Bystré, Obec Kounov, Obec Dobřany, Obec Bačetín, Město Dobruška
a po projednání s obcemi, jejichž zastavěnými částmi obcí jsou vedeny objížďky – Obec Sedloňov,
Obec Val, Obec Bačetín, Obec Deštné v Orl. h. a uzavírka č. 1 - Obec Bystré, Obec Kounov, Obec
Dobřany, č. 2 - Obec Bačetín, Město Dobruška
povoluje
podle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích a ust. § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se
provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, úplnou uzavírku (č. 1 a 2)
pozemních komunikací z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při pořádání
sportovní akce, motoristické závody (dvě trasy) pod názvem „RALLY Orlické hory 2014“ v tomto
rozsahu:
a) úplná uzavírka č. 1
Termín: sobota 7. 6. 2014 od 06:00 hod. do 21:00 hod.
Uzavřeny budou tyto pozemní komunikace:
- místní komunikace v katastrálním území Bystré u Dobrušky (úsek viz. příloha)
- místní komunikace v katastrálním území Nedvězí u Dobrušky a Kounov u Dobrušky (úsek viz.
příloha)
- místní komunikace v katastrálním území Dobřany v Orlických horách (úsek viz. příloha)
- silnice č. III/3094 v km 0 – 0,795 (úsek viz. příloha)
- silnice č. III/3093 v km 1,853 – 3,000 (úsek viz. příloha)
- objížďka v délce 7,5 km se nařizuje od křižovatky se silnicí č. III/3093 po silnici č. II/309 přes
místní část Plasnice, dále po silnici č. II/310 přes Obec Sedloňov, dále po silnici č. III/3104 až po
křižovatku se silnicí č. III/3093 – obousměrně (viz. příloha)
Veřejná linková autobusová doprava:
Dne 7. 6. 2014 nebude obsluhována autobusová zastávka Dobřany.
b) úplná uzavírka č. 2
Termín: sobota 7. 6. 2014 od 06:00 hod. do 21:00 hod.
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Uzavřeny budou tyto pozemní komunikace:
- místní komunikace v katastrálním území Bačetín (úsek viz. příloha)
- místní komunikace v katastrálních územích Domašín u Dobrušky, Spáleniště a Dobruška (úsek viz.
příloha)
- silnice č. III/29851 v km 1,8 – 3 a v km 3 – 5 v katastrálním území Domašín u Dobrušky a Spáleniště
(úsek viz. příloha)
- objížďka v délce 7,5 km se nařizuje od křižovatky silnic č. III/29851 a č. III/3092 v katastrálním
území Sudín, přes místní část obce Bačetín (Sudín) do obce Bačetín, dále po silnici č. II/309 přes
místní část obce Val (Provoz) s vyústěním na silnici č. I/14 v katastrálním území Dobruška obousměrně.
Veřejná linková autobusová doprava:
Autobusy linky 660063 (dopravce ARRIVA Východní Čechy a.s.) pojedou dne 7. 6. 2014 od 8:00
hod. odklonem – vynechají zastávky Dobruška, Domašín, Dobruška, Domašín, odb. Bačetín,
Dobruška, Spáleniště a Dobruška, Spáleniště, dolní. Náhradní zastávky: Bačetín a Val, Provoz. Od
Dobrušky pojedou spoje po silnici č. II/309 a č. III/3092 přes Sudín. Na svou trasu se napojí na
zastávce Dobré, Kamenice, Žákovec. Spoj 660063/100 pojede ve své pravidelné trase.
Podmínky povolení uzavírky:
1. Uvedené pozemní komunikace mohou být uzavřeny pouze na dobu uvedenou v rozhodnutí.
Žadatel je povinen využít všech možností ke zkrácení doby uzavírky.
2. Uzavírka a objížďky budou řádně označeny dle Stanovení přechodné úpravy provozu, které vydal
odbor výstavby a životního prostředí, Městského úřadu Dobruška dne 29. 5. 2014 pod č.j.: PDMUD
14252/2014, spisová značka MUD 3028/2014 OVŽP/LL. Dopravní značení, které bude umístěno na
silnici č. I/14 podléhá vydání Stanovení přechodné úpravy provozu, a to Krajským úřadem
Královéhradeckého kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství o které je nutné tento úřad
předem požádat.
3. Označení uzavírky a objížděk zajistí žadatel a rovněž odpovídá za řádný stav umístěného
přechodného dopravního značení a zařízení po dobu trvání uzavírky a objížděk.
4. Žadatel zajistí průjezd autobusům veřejné linkové dopravy do 8:00 hod (uzavírka č. 2).
5. Žadatel zajistí splnění podmínek uvedených ve stanovisku Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství – odd. dopravní obslužnosti ze dne 23. 5. 2014:
k uzavírce č. 1
- na zastávku v Dobřanech žadatel vylepí informaci, že nebude tato zastávka dne 7. 6. 2014
obsluhována
- žadatel bude o této skutečnosti informovat dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
- autobusy linky 640026 (dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.) zajíždějící do Dobřan
vyrovnají čas v zastávce Sněžné, odb. Dobřany)
- do Dobřan v tuto sobotu 7. 6. 2014 nebudou zajíždět
k uzavírce č. 2
- autobusy linky 660063 (dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.) pojedou dne 7. 6. 2014 od
8:00 hod. odklonem – vynechají zastávky Dobruška, Domašín, Dobruška, Domašín, odb. Bačetín,
Dobruška, Spáleniště a Dobruška, Spáleniště, dolní. Náhradní zastávky: Bačetín a Val, Provoz
- od Dobrušky pojedou spoje po silnici č. II/309 a č. III/3092 přes Sudín, na svou trasu se napojí na
zastávce Dobré, Kamenice, Žákovec
- spoj 660063/100 pojede ve své pravidelné trase
- žadatel zajistí informaci pro cestující a bude o této skutečnosti informovat dopravce (ARRIVA
VÝCHODNÍ ČECHY a.s.)
6. Pokud doba trvání uzavírky povolená tímto rozhodnutím bude ve skutečnosti jiná, tzn. že uzavírka
bude zahájena později nebo bude ukončena dříve než je uvedeno v tomto rozhodnutí, odpovědný
pracovník sdělí tuto skutečnost bezodkladně Národnímu dopravnímu informačnímu centru (NDIC),
Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava - Přívoz a to buď telefonicky na číslo: 596 663 550-3 nebo na email adresu: ndic@rsd.cz (s potvrzením o doručení zprávy).
7. V průběhu uzavírky bude umožněn přístup k sousedním nemovitostem a bude zajištěna bezpečnost
Č.j.: PDMUD 14240/2014
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chodců dle souvisejících předpisů a norem.
8. Žadatel zajistí informovanost veřejnosti o uzavírce a objížďkách způsobem v místě obvyklém.
9. Po ukončení uzavírky budou neprodleně odstraněny dopravní značky a zařízení umístěné na
pozemních komunikacích v souvislosti s tímto rozhodnutím.
10. Žadatel zajistí v uzavřených úsecích dotčených pozemních komunikací průjezd vozidlům
integrovaného záchranného systému. V individuálních případech bude žadatelem zajištěna dopravní
obslužnost sousedních nemovitostí, které jsou dotčeny uzavírkou dotčených pozemních komunikací.
11. Za dodržení stanovených podmínek zodpovídá žadatel, zodpovědná osoba za zabezpečení akce:
Jiří Procházka, nar. 20. 3. 1967, Městská Habrová 1557, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, tel:
774 303 414.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá dle ust. § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích
odkladný účinek.
Účastník řízení podle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů: RALLYE CUP, Na Větrníku 1207, Chrudim IV, 537 05 Chrudim, IČ: 228 36 489, kterého
na základě plné moci ze dne 22. 4.2014 zastupuje Jiří Procházka, Městská Habrová 1557, 516 01
Rychnov nad Kněžnou, IČ: 485 96 825

Odůvodnění
Dne 22. 5. 2014 obdržel Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí žádost žadatele
o povolení úplné uzavírky (č. 1 a 2) výše popsaných pozemních komunikací z důvodu zajištění
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při pořádání sportovní akce, motoristické závody (dvě
trasy) pod názvem „ RALLY ORLICKÉ HORY 2014“.
K žádosti byly doloženy tyto přílohy:
- stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství –
odd. dopravní obslužnosti, ze dne 23. 5. 2014
- vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje, jako správce silnic II. a III. třídy č.j.:
SUSKHK/4180/14/PO-MA, ze dne 20. 5. 2014 (č.s. 9/50/14/00087/MA/F), Města Dobrušky, ze dne 9.
5. 2014, Obce Bačetín, ze dne 26. 3. 2014 a ze dne 27. 5. 2014, Obce Dobřany, ze dne 16. 4. 2014 a ze
dne 27. 5. 2014, Obce Kounov, ze dne 18. 4. 2014 a ze dne 28. 5. 2014 , Obce Bystré, ze dne 3. 4.
2014 jako vlastníků dotčených pozemních komunikací
- vyjádření Obce Val, ze dne 29. 5. 2014, Obce Sedloňov, ze dne 28. 5. 2014, Obce Bačetín, ze dne 26.
3. 2014, 14. 5. 2014 a ze dne 27. 5. 2014, Obce Kounov, ze dne 18. 4. 2014, 14. 5. 2014 a ze dne 28. 5.
2014, Města Dobrušky, ze dne 9. 5. 2014 a ze dne 14. 5. 2014, Obce Deštné v Orlických horách, ze
dne 14. 5. 2014, Obce Dobřany, ze dne 16. 4. 2014, 27. 5. 2014 a ze dne 15. 5. 2014, Obce Bystré, ze
dne 3. 4. 2014 a ze dne 14. 5. 2014, jejichž zastavěným územím jsou vedeny objížďky a uzavírka
- mapy se zákresem uzavírky (č. 1 a 2) a vyznačením objížděk
- výpis ze spolkového rejstříku, stanovy, plná moc, výpis z živnostenského rejstříku
Po posouzení žádosti a jejích příloh byla povolena úplná uzavírka (č. 1 a 2) výše uvedených
pozemních komunikací a nařízeny objížďky tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.
V souvislosti s tímto rozhodnutím bylo vydáno rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice a
místních komunikací v Dobrušce a jejích částech – pořádání sportovní akce, motoristické závody (dvě
trasy) pod názvem „RALLY ORLICKÉ HORY 2014“ pod č.j.: PDMUD 14242/2014, ze dne 29. 5.
2014, evid. č. 38.14., spisová značka MUD 3006/2014 OVŽP/LL. Současně s podáním žádosti o
úplnou uzavírku (č. 1 a 2) výše uvedených pozemních komunikací žadatel požádal o vydání
Stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích, které bylo zdejším
odborem vydáno - viz. podmínka č. 2 tohoto rozhodnutí.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním u
Č.j.: PDMUD 14240/2014
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zdejšího odboru výstavby a životního prostředí, Městského úřadu Dobruška v souladu se zákonem č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá dle ust. § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích
odkladný účinek.
Rozdělovník pro účastníky řízení:
RALLYE CUP, Na Větrníku 1207, Chrudim IV, 537 05 Chrudim, IČ: 228 36 489, kterého na základě
plné moci ze dne 22. 4.2014 zastupuje Jiří Procházka, Městská Habrová 1557, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou, IČ: 485 96 825
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4
Město Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Obec Dobřany, Dobřany 90, 518 01 Dobruška
Obec Bystré, Bystré 110, 518 01 Dobruška
Obec Kounov, 517 92 Kounov 51
Obec Bačetín, Bačetín 100, 518 01 Dobruška
Obec Sedloňov, 517 91 Sedloňov
Obec Val, Val 26, 518 01 Dobruška
Obec Deštné v Orlických horách, 517 91 Deštné v Orlických horách 61
Příloha: mapy se zákresem uzavírky (č. 1 a 2) a objížděk – 2 x list

Ing. Pavel Bečička
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
otisk úředního razítka

Obdrží:
Účastníci řízení
RALLYE CUP, Na Větrníku 1207, Chrudim IV, 537 05 Chrudim, IČ: 228 36 489, kterého na základě
plné moci ze dne 22. 4.2014 zastupuje Jiří Procházka, Městská Habrová 1557, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou, IČ: 485 96 825
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4
Město Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Obec Dobřany, Dobřany 90, 518 01 Dobruška
Obec Bystré, Bystré 110, 518 01 Dobruška
Obec Kounov, 517 92 Kounov 51
Obec Bačetín, Bačetín 100, 518 01 Dobruška
Obec Sedloňov, 517 91 Sedloňov
Obec Val, Val 26, 518 01 Dobruška
Obec Deštné v Orlických horách, 517 91 Deštné v Orlických horách 61
Na vědomí:
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát v Rychnově nad Kněžnou,
Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov n. Kn., Na Spravedlnosti
2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Zdravotnická záchranná služba, Jiráskova 506, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Zdravotnická záchranná služba, Nádražní 169, 517 73 Opočno
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství – odd. dopravní
obslužnosti
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim
Č.j.: PDMUD 14240/2014
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