Městský úřad Dobruška
odbor výstavby a životního prostředí
nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Č.j.: PDMUD 14252/2014
Spis. zn.: MUD 3028/2014 OVŽP/LL
Oprávněná úřední osoba: Lenka Lánská
E-mail: l.lanska@mestodobruska.cz
Telefon: 494 629 558
Datum: 29. 5. 2014
Žadatel:
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

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností dle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze zákon o
silničním provozu), místně příslušný dle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále pouze správní řád) na základě 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, doručené zdejšímu odboru dne 22. 5. 2014 a po předchozím vyjádření Krajského ředitelství
policie Královéhradeckého kraje, Dopravního inspektorátu v Rychnově nad Kněžnou č.j.: KRPH-16596/ČJ-2014-050706 , ze dne 15. 5. 2014 (dále pouze policie) v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c)
zákona o silničním provozu, stanovuje následující dopravní značení a dopravní zařízení:
viz. přílohy a), b), c) které jsou součástí spisu
Dopravní značení proveďte jako: přenosné dopravní značení a přenosné dopravní zařízení
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení: retroreflexní
Dotčené pozemní komunikace - viz. příloha a), b), c):
- místní komunikace v katastrálním území Bystré u Dobrušky, Kounov u Dobrušky, Nedvězí u
Dobrušky, Dobřany v Orlických horách, Bačetín, Dobruška, Domašín u Dobrušky, Spáleniště, Opočno
pod Orlickými horami (viz. příloha)
- silnice č. III/3094, č. III/3093, č. II/309, č. II/310, č. III/3104, č. III/29851, č. III/3092, č. II/298
Úsek: viz. přílohy a), b), c)
Platnost úpravy: přechodně
pátek 6. 6. 2014 od 10:00 hod. do 7. 6. 2014 do 24:00 hod. - příloha c)
sobota 7. 6. 2014 od 06:00 hod. do 21:00 hod. - příloha a), b)
příloha a) a b)
Důvod: označení uzavírky (č. 1 a 2) a objízdných tras (rozhodnutí o povolení uzavírky evid. č. 37. 14.
č.j.: PDMUD 14240/2014, ze dne 29. 5. 2014, spis. značka: MUD 2988/2014 OVŽP/LL a rozhodnutí
o povolení zvláštního užívání silnic a místních komunikací v místních částech města Dobrušky
(Domašín, Chábory, Spáleniště), evid. č. 38. 14. č.j.: PDMUD 14242/2014, ze dne 29. 5. 2014, spis.
značka: MUD 3006/2014 OVŽP/LL), vše z důvodu konání sportovní akce – motoristické závody (dvě
trasy) pod názvem „RALLY ORLICKÉ HORY 2014“.
příloha c)
Důvod: doprovodný program závodu v Opočně
Osoba/organizace odpovědná za řádné provedení úpravy:
Jiří Procházka, nar. 20. 3. 1967, Městská Habrová 1557, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, tel:
774 303 414
-1-

Další podmínky stanovení přechodné úpravy provozu
1. Dopravní značení a zařízení umístěte dle policií schválených situačních náčrtů, které jsou součástí
spisu, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení a dle příslušných TP a souvisejících
norem.
2. Přechodné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích nebo stojanech, které jsou červenobílé
pruhované a jsou přenosné. Spodní okraj přenosné dopravní značky musí být nejméně 0,6 m nad
niveletou vozovky.
3. Stávající dopravní značení, které bude v kolizi s tímto přechodným stanovením je nutné zakrýt
apod.
4. Dopravní značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se
provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na
pozemních komunikacích a budou dodrženy zásady umísťování dle technických podmínek TP 66
„Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, schválených MD ČR pod Č.j.:
52/203-160-LEG/1, ze dne 12. 12. 2003 a ČSN 018020. Budou použity retroreflexní dopravní značky
základní velikosti dle ČSN 018020.
5. Umístěné dopravní značení a zařízení bude kontrolováno a řádně udržováno, zjištěné závady budou
neprodleně odstraněny. Umístění přechodného dopravního značení a zařízení zajistí žadatel
v součinnosti s odbornou firmou.
6. Po ukončení platnosti tohoto stanovení, nebo pokud předmět zvláštního užívání (sportovní akce,
doprovodný program) bude ukončen dříve než je povoleno, je nutné stanovené dopravní značení a
zařízení odstranit a stávající dopravní značení, které bylo v kolizi s přechodným značením odkrýt.
Upozornění:
- k vydání povolení dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (uzavírka MK, zvláštní užívání MK) je příslušný silniční správní úřad (Městský úřad
Opočno)
- o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. I/14 je nutné požádat Krajský úřad
Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství.
Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí si vyhrazuje právo toto stanovení změnit
nebo doplnit pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem. Proti tomuto stanovení nejsou přípustné žádné
opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

Ing. Pavel Bečička
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
otisk razítka
Příloha: situační náčrty schválené policií a,b,c – 3 listy
Obdrží:
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
Na vědomí:
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát v Rychnově nad Kněžnou
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
Městský úřad Opočno, odbor výstavby
Město Opočno, Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno
Č.j.: PDMUD 14252/2014
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