lk

nfrsrgcÝ úŘAD
rroŘovrcn
oDBoR rrcrnructcf a uopnawí
nde č i: MtIt{OZI4l

Městský úřad Hořovice
palackého náměstí 2
268 01 Hořovice

Auto sport klub Hořovice v
Zámecká 237
268 01 Hořovice

4rnl6

vyřfu{eNzlntinLpt

dúnn: Wn16

H

/uz27r,

nČn

31115353
eilai} dryMv1@lTe$ďuovi€.cz

RO ZIf,ODNUTÍ
Městský uřad Hořovice, odbor technic§ý a dopravní, příslušný podle ustanovení § 40 odst. 4)
písm. a) a odstavce 6) zéů<onač.l3ll997Sb., o pozemních komunikacích, ve znéni pozdějších
předpisů ( dále jen zákon o pozemních komunikacích ), jako silničnísprávní uřad ve věcech
silnic, na základé žádosti Auto sport klubu Hořovice o povolení zvláštního uržívánísilnic za
úěelem pořádaní automobilové soutěže o,Rallye Hořovice 20l6'l;a la,Základě předchozích
souhlasďmajetkového správce silnic KSÚS Středočeského kraje, Policie ČR, OŘ-OI Beroun ze
dne 01.03.zbto poa e.j. KRPS-74734-1!ČJ-2016-010206 a pod čj. PPR-7650_11ČJ-201,6990440, dotěených obcí a

povoluje
podle ustanovení § 25 odst. 6 písm. e) zál<ona o pozemních komunikacích a § 40 vyhlášky č.
I04ll997 Sb., kterou se tento zákon provádi, ve znění pozdějších předpisů, zvláštníužívání
silnic č. Ilaí7ll, IIIlll41, IIV1L43, III|1'1713, Ilal,fiLz, IIl117, IIafl7rc v působnosti
MěÚ Hořovice,zaúčelem pořádaní motoristické soutěže, zatéclúopodmínek :

1.)

Termín konání:

pátek 21.10.2016 od 17:00 -24z00 hod.
sobota 22.1,0.2016 od 07:00

-

*,r,

19:00 hod.

RZ-noční1 (pátek) - Start je na sil. UIllI43 za obci Záhůi, ve směru na obec Újezd, vozidla
pokračujípo této sil.ilI/lI43 až ke křiž., kde se napojují na účelovoukomunikaci vedoucí okolo
skládky ve směru na obec Újezd,kde po ujetí2 kilometru po MK od skládky, odbočujívlevo na
sil.ilI/l141, po této komunikaci jedou několik metrů, přejedou železničnímost a dostanou se až
na křiž. kde odbočujívpravo na sil.ilI/l l7II ve směru na obec Újezd, kde před obcí Újezd je cíl.
a

íiZ.2r3 (sobota) - Start je před odbočkou na Jívinu na sil.IIVl 1716,vozidLapokračují po této
sil.ilI/l 1716 ve směru na obec Komárov, ažnakíižovatkusil.ilVl 1716 a sil.il/l 17,kde odbočují
vlevo. A pokračují po sil.úl 17 ve směru na obec Olešná. Po této sil.IVl 17 jedou až ke křiž. se
sil.ilVl.l79, Na této křiž. odbočujídoprava na sil.IIVlI79 ve směru naKařizek Kde se zakíiž.
sil.ilI/ll79 a sil.ilI/ll82 pohybují jižna okrese Rokycany. Po projetí obce Kařízek se vozidla

I

vracejí do okresu Beroun, v působnosti MěÚ Hořovice a pokraěují po sil.ilVl I7I2 ažke křiž. se
sil.[V11713, kde na této křiž. odbočujívlevo a pokračujípo sil.illlt7t3 ve směru na obec
Újezd,kde před obcí Újezd je cíl.

Uvedené komunikace budou v době pruběhu rychlostní zkoušky uzavřeny
rychlostními zkouškami bude trať vždy bezpečně otevřena silničnídopravě.

a

v době mezl

2.) Zastavováni vozidel před vjezdem do uvedené trasy a na všech vyrrstěních můžeprovádět
pouze osoba k tomu oprávněná dle zák. č. 361/2000 Sb. Pořadatelská služba spolu s dotčenými
obcemi zajistí informovanost občanůa zajisti vyjezdy z místnícha úěeloqých komunikací
v obcích, kterými je vedena trasa závodu tak, aby nedošlo k vyjetí vozidel a vsfupu chodců do
trasy závodu
3.) Na místech, kde budou umístěny DZBI - zékaz vjezdu a dopravní zaíízení22 - zábranapro
orllarčeníuzavírky, bude umístěna pořadatelská služba, která seznámí účastníkysil. provozu
s důvodem omezení sil. provozu a možnými objízdnými trasa"Fri. Na křižovatkách před
uzavřeným úsekem silnic doporučujeme doplnit informativní DZ lP 22 + E 13 s textem jaká
silnice a mezi jakou obcí je uzavřena. Za sniženéviditelnosti budou zábrarty osíLzeny
schváleným osvětlením. Prujezd vozidel, kteň lživqízvláštru zvuková znanneni, tj. zejména
vozidlům HZS, Policie ČR a vozidlům zácltatlné zdravotru služby, bude neprodleně umožněn.

4.) Veřejná autobusová doprava: Vyjádření

PROBO BUS

a.s.

V době kontíníakce ,,Rallye Hořovice 2016",od2I.|0.2016 -22.10.2016 a s tím spojené
uzavírky, nejsou žádíLév}hrady azměny, co se týče veřejné autobusové dopravy,
5.) Při zvlaštrrím tůivání,,Rallye Hořovice 2016* musí být dodrženy podmínky stanovené

obcemi, na jejichž zastavěném ílzemi bude soutěž probíhat.

6.) .případná propagace bude odstraněna ihned po skončeníakce. k jejímu umístěnínesmí b}t
vpžíváno -svislé dopravní značení.
7.) Doiřavní opatření - úseky s dopravním omezením budou osazony
ťtrmou FLOP - dopravní značení,s.r.o.

DZ

dIe

DIO zpracované

8.) Zapruběh zvláštního tůíváníbudezodpovídat: p. Pavel Jílek, tel: 602 930 240.

9.) Všechna zařízenía kontrolní stanoviště musí blit umístěna mimo prujezdný profil a po
skončenízávodu neprodleně odstraněna. Případné vodorovné značeni na vozovce nesmí b}t
provedeno barvou, které je použita při vodorovném doprarlním znaéenibilá, žlutá, modrá, a po
skončení závodumusí být neprodleně odstraněno

odůvodnění:
Na základě žádosti pod čj.MUHOl2l474l2016, odbor technický a dopravní posoudil dopravní
omezení a rozhodl, že požaďovaná dopravní opatření při RZ jsou dostatečně zajišténa
stanovením přechodné úpravy provozu a podmínkami ve zvláštrumuživáni.

V souladu s § 39 odst. 1 vyhl. č. 10411997 Sb., uzavírky a objížďky, nebyla posouzona opatření
při RZ (vzhledem k délce trvání) jako uzavírka. Bylo vyhověno formou zvláštního užívání.
Městs§í uřad Hořovice, odbor technický a dopravrrí, mflže toto rozhodnutí doplnit či pozměniÍ,
vyžádá-Ii si to veřejný zájem.

poučenío odvolání

:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolaní do 15-ti dnů ode dne jeho doruěení ke

Ikajskému uřadu Středočeského kraje, odbor dopravy, Zborovská 11, 150 00 Praha 5, podiáním u
MěU Hořovice odboru technického a dopravního.

Martin Liprt
samostatný odborný referent

Správní poplatek: byl stanoven podle zák. ě. 63412004 Sb., o správních poplatcích ve znění
pozdějších předpisů, Položka č.36 - ZvLáštnilňívánísilnice, odst, a) Zmocnéru ve výši 100,- Kč,
slovy: jednostokorunčeských. Správní poplatek byl zaplacen v hotovosti.

Obdrži:'"
účastníciřízeníína dodeiku):

Auto sport klub Hořovice, Palackého nrim. 99,268 01 Hořovice
KSUS Středočeského kraje
Dotčenéorgánv státní spráw:
Policie CR, OR - DI Beroun, Tyršova 1635,266 50 Beroun 2
Na vědomí:
Ňilrn",u.nranne sluzDy
HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970,272 01 Kladno
Obgc Tlusticq Obec Olešná, Obec Záhlží,Obec ýjezd, Obec Osek, Městys Komárov, Obec
Chaloupky, Obec Malá Víska, Obec Zalečov, Obec Jívina, Město Hořovice

PROBO
BUS
-

a.s.

