Městský úřad Dobruška
odbor výstavby a životního prostředí
nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Č.j.: PDMUD 14242/2014
Spisová značka: MUD 3006/2014 OVŽP/LL
Oprávněná úřední osoba: Lenka Lánská
E-mail: l.lanska@mestodobruska.cz
Telefon: 494 629 558
Datum: 29. 5. 2014

Rozhodnutí
č. 38. 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. 2013 a po
předchozím souhlasu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravního inspektorátu
v Rychnově nad Kněžnou č.j.: KRPH-167-49/ČJ-2014-050706, ze dne 15. 5. 2014 (dále pouze
policie), Správy silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, Hradec Králové č.j.:
SUSKHK/4180/14/PO-MA, ze dne 20. 5. 2014 (č. s. 9/50/14/00087/MA/F) (dále pouze správce silnic)
a Města Dobrušky, ze dne 9. 5. 2014

povoluje
podle ust. § 25 odst. 6 písm. e) zákona o pozemních komunikacích a ust. § 40 vyhlášky č. 104/1997
Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní
užívání silnic a místních komunikací v tomto rozsahu:
(část trasy závodu č. 1)
- 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) v katastrálním území Nedvězí u Dobrušky a Dobřany v Orlických horách
(část trasy závodu č. 2)
- 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)
z důvodu pořádání sportovní akce - motoristické závody (dvě trasy) - pod názvem „RALLY
ORLICKÉ HORY 2014“ .
Termín zvláštního užívání: sobota 7. 6. 2014 od 06:00 hod. do 21:00 hod.
Zodpovědná osoba za průběh zvláštního užívání: Jiří Procházka, nar. 20. 3. 1967, Městská Habrová
1557, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, tel: 774303414
Podmínky povolení zvláštního užívání:
1. Žadatel zajistí zdokumentování stavu dotčených pozemních komunikací před konáním akce.
2. V době konání akce bude bezpečnost silničního provozu a bezpečnost na trati zajištěna dostatečným
počtem řádně proškolených a označených pořadatelů v retroreflexních vestách dle Vyhlášky č. 30/2001
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Sb., kterou se provádí zákon č. 361/2000 Sb. o provozu pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů. Trasa závodu bude neprodyšně uzavřena dopravním značením nebo zařízením a
pořadateli. V trase závodu budou vyznačeny zakázané zóny a divácké sektory dle platných předpisů,
aby byla zajištěna bezpečnost návštěvníků akce a ostatních. V dotčené lokalitě budou umístěny cedule
s informacemi o závodě.
3. Žadatel předem zajistí informovanost veřejnosti, zejména obyvatele bydlící v dotčené lokalitě o
konání akce, prokazatelně je seznámí s časovým harmonogramem akce a s bezpečnostními pokyny a
individuálně zajistí plnění jejich případných požadavků z hlediska dopravní obslužnosti k jejich
nemovitostem.
4. Pokud bude nutné vyznačit na dotčených pozemních komunikacích vodorovné značení bude
provedeno smývatelnou barvou a po ukončení akce odstraněno.
5. Za veškerou bezpečnost v průběhu akce odpovídá žadatel.
6. Žadatel odpovídá za škody způsobené zvláštním užíváním dotčených pozemních komunikací.
7. Žadatel zajistí a označí dostatečný počet parkovacích míst a to tak, aby se předešlo komplikacím
s odstavováním vozidel na pozemních komunikacích (nutno zajistit souhlasy vlastníků dotčených
pozemků – není předmětem tohoto povolení).
8. Dotčené pozemní komunikace budou po ukončení akce uvedeny do původního stavu, bude
proveden jejich úklid, vyčištění apod.
9. Pozemní komunikace dotčené zvláštním užíváním budou po ukončení zvláštního užívání
protokolárně předány vlastníkům nebo správcům. (místní komunikace v Dobrušce - Město Dobruška,
silnice č. III/3094, č. III/3093, č. III/29851 – Správa silnic Královéhradeckého kraje).
10. Žadatel zajistí dodržení podmínek stanovených v závazném stanovisku Krajského ředitelství
policie Královéhradeckého kraje, Dopravního inspektorátu v Rychnově nad Kněžnou č.j.: KRPH-16749/ČJ-2014-050706,ze dne 15. 5. 2014 a v předchozím souhlasu Města Dobrušky, ze dne 9. 5. 2014 a
Správy silnic Královéhradeckého kraje č.j.: SUSKHK/4180/14/PO-MA, ze dne 20. 5. 2014 (č. s.
9/50/14/00087/MA/F).
11. Za dodržení stanovených podmínek zodpovídá žadatel.

Odůvodnění
Dne 22. 5. 2014 obdržel Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí žádost žadatele
o povolení zvláštního užívání 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) v katastrálním území Nedvězí u Dobrušky a Dobřany
v Orlických horách - část trasy závodu č. 1 a místních komunikací v obci Dobruška a katastrálních
územích Domašín u Dobrušky, Spáleniště a Dobruška - Chábory (úsek viz. příloha) a 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) - část trasy závodu č. 2 z důvodu pořádání sportovní akce - motoristické závody (dvě trasy)
pod názvem „RALLY ORLICKÉ HORY 2014“ .
Po posouzení žádosti, včetně doložených předchozích souhlasů policie, správce silnice a vlastníka
místních komunikací bylo povoleno zvláštní užívání dotčených pozemních komunikací v katastrálním
území Nedvězí u Dobrušky, Dobřany v Orlických horách, Domašín u Dobrušky, Dobruška a
Spáleniště (viz. příloha) tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.
V souvislosti se zvláštním užíváním byla povolena úplná uzavírka (č.1 a 2) dotčených pozemních
komunikací pod č.j.: PDMUD 14240/2014, ze dne 29. 5. 2014, spisová značka MUD 2988/2014
OVŽP/LL.
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
Č.j.: PDMUD 14242/2014
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ve lhůtě do 15ti dnů ode dne jeho
oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, odboru dopravy a
silničního hospodářství, prostřednictvím odboru výstavby a životního prostředí, Městského úřadu
Dobruška v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
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
Město Dobruška, nám. F. L.Věka 11, 518 01 Dobruška
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4
Příloha: mapa záboru – zvláštní užívání silnic v katastrálních územích Nedvězí u Dobrušky, Dobřany
v Orlických horách, Domašín u Dobrušky a Spáleniště a místních komunikací v katastrálních územích
Domašín u Dobrušky, Dobruška, Spáleniště

Ing. Pavel Bečička
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
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.
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
Město Dobruška, nám. F. L.Věka 11, 518 01 Dobruška
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4
Na vědomí:
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát v Rychnově nad Kněžnou,
Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
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
__________________________________________________________________________________
Upozornění:
Toto rozhodnutí se netýká místních komunikací, které se nachází v katastrálních územích Bystré
v Orlických horách, Nedvězí u Dobrušky, Kounov u Dobrušky, Dobřany v Orlických horách a
Bačetín. Úřad příslušný k vydání rozhodnutí (zvláštní užívání místních komunikací) jsou jednotlivé
obce jako silniční správní úřady dle zákona o pozemních komunikacích.
Č.j.: PDMUD 14242/2014
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