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Úřad Hořovice, odbor tcclrrliclď a tlopravní, příslušnýpodlc ustanovettí § 40 otlst, 4}
a)
a
odstavce 6} zákona č,13/l997 Sb.. o pozemních komunil<acíclr, ve znčni pozdějších
PÍsnr.
Pt=edpisŮ (tlále.jen záktln o pozemniclr komunikacích.;. jako silrričrrísprávní irřad ve věcech silnie ,
na základě Žádosti Auto sport klrrbu Hořovice o povolení zvláštního užívánísilnic za účelerir
Pořádárri autornobilovó soutěže ,,Rallye Hořovice 20t8* a na základě předclrozíc.h soulrlasri
majetkového správce silnic KSÚS S*edočeského kraje podle č. j.: 639l|8/KSUS/KLT/pRI a
Poiicie Čn, OŘ-ni Beroun pod čj. KRFS-+2ii3-1iČj-i0i s-otoztlg, dotčených obcía

pOvOluje
Podie ustanovcní § 25 odst. 6 písm. e) zákona o pozcnrnich komunikacích a § 40 v_vhlášky č"
11\{
!^l1á
č]
1,
i0+,i997
Sb., kret,ou sů telliú zákuri plovádí, vc znčni prrztičjšíchpředpisů. zvtáštní rrživárrí
silnic Č.ltrI/ll553,, IIIl1t716,,Inll184, IIí1182, IIUl1415, llJll1113,Lillll4l4,Ilíl1,1412,
trltll1548, v púsobnosti MčÚ Hořovice, za účelcmpořádáni motoristickó soutěže, za tčclrto
podnrinek
:

1.) Tcnnín konání:

Pátek 27.04.2018 od

14:45 - 21:00 hod. (RZ - r)

Sobota 28.04.2018 oď 06:30 - 18:30 hod. (RZ - 2, 3)
RZ-noČní1(pátek) - RZ l: Start je na konci nrěsta Hostomice na sii. Iřl1553 ve srnčru na
obec Buková. Vozidja pokračují po této sil. ilti 1 1553 až do cíle. Cíl se natházi zhruba
v polovině sil, ilVl 1553 mezi městenr Hostomice a otrcí Buková,

&Z2,3

(sotlota) -P.7"2: Start je na začátku sil, TII/11716 ve směru na obec Zaječov. Po této sil.
Ili/11716 vozidla pokračujíaž ke křižovatce s mistní konrrurikací, Tato křižovatka se nacházi
př'ed nrostern přes Jalor,ý potok. Na této křižovatce odbočují\.,pravo a pokračuji po místní
komurrikaci až ke kr"ižovatce se silnicí ITI111S4, odbočujídoleva a pokračuií po sil. III/1184" Po
silnici lIL/ll34 jedou až !<e kiižo,",atce se sil, llL'll8]. na téio l<r-,ižot"etce odboču;ír,le-",o a
pokračujípo sil. IIV1 l82 okolo Obecního Úřadu Zaječov až na konec sil. III/I 182. kde na konci
této komunikace odbočujídoleva a pokračujípo nrístníkomunikaci ve směru na clbec Kvaň.

j.',ji:;

ř::i;il:ií;ť "",

Po tóto místnílromunikaci pokračujíaž do cíle. Cil jc na této mistní komrrnikaci pi,eci začátkcm
obce Kvaň.

-

Start je na konci obcc Libonryšl na sil, lIIl'1l415, voziclla pokračrrjípo tóto sil,
1II/1 1415 ve smčru na obcc Bykoš, až rra křižovatku sil. I§11 l415 a sil. M/1 i413, kde odbočrrjí
vpravo. Vozidla pokračr,r.|í po sil. ml11413 ve smčru rra Nettmětciy, po tétc si1. jetlou až ke
křižovatcc se si1. IIIJ11414, kde odbočuji r,,levo, A pokračují po sii. UIl11414 ve smčn_r na obec
l.ážovicc. Po téio sii. ilil'1i414 jedou až kc kř,iž. sc sii. íiT/'i];íl2. }iatéio kř,iž. odbočujíriuleva
rra sil. |JIlI14l2 ve směru ra Nové Dvtrry. Po této silnici pokračujíažrlakíiž.se sil. IIiil 1548,
Na tóto křižovatce odbočuji ze sil. UIl11412 doprava na si]. III/I1548 ve směnr na obec Osov a
po tóto silnici poklačujíaž do cíle, ktery je na silnici II1/l1548 přc začátkcm obcc Osov,

RZ 3:

Uvedenó konrunikace budou v clobě prubělru rychlosnrí zkoušky uzavt'eny
rychlostnínri zkouškami bude trať vždv bezpe črrčotcvřena silnični dopravě.

a

v tlobč mczi

2.\ Zastavování vozidel pi"cd vjez<lem do uvedcné trasy a na všeclr vyústěních rrrůžeprovádět
pauze osoba ktomu oprávrrěná dlc- zák. č. 361i2000 Sb. Pořadatelská služba spolrr s dotčcrrýnri
obcerni zalisti inťormovanost občanúa zqisti výjeztiy z nrístnícha učclových kornrlnikací
v obcích, ktcrýnri je vederra trasa závodr"L tak. aby ncdošlo k vyjctí vozidel a vstupu chodcťr dc
trasy závodu"

3.) Na místech. kde budou urnístěny DZB1 - záklz vjezdu a dopravní zaYízeni 22 - zábranapro
oznaČeni uzavítky, brrde urnístěna pořadatelská služba, která seznánrí účastníkysil. provozu
s dŮvorlenr omezení sil. pro\iozu a nrožnými objízdnými tt,asami, Na ki,ižovatkách před
uzavř,enyn Úsekenr sílnic doporučujenre doplnit infonlrativniDZrP 22 + E 13 stextem jaká
silnice a mgzj jakou obcí je uzavřena. Za sníženéviditelnosti brrdou zábraly o§azenv
schr,áleným osr,ětlením. Prujezd r,oziciel, která uživajízr,láštní zvuková znarreítí, rj. zejména
vozidlťrnr HZS, Poiicie ČR a vozidlům záchrannó zdravotni služby, bude neprodieně umtržněn.
4.) Veřejná autobusová doprava: Vyjádřeni PROBO BUS a.s,
Firnra Probo bus a.s. souhlasí s konáním akce.,Rally HoŤovice 20l B".
5.) Při zvláštním túivání.,Rallye Hořovice 20l 8" musí bý dodrženy podmínky stanovené
obcemi, na jejichž zastavěném ťtzetníbude soutěž probíhat.

6.) Případná pťopagace hudc odstraněrra i}rned po skončcni akcc, K jejimu umístčnirresmí bý
r.yužíválro svislé dopravtrí značetri.

- úscky s dopravnim omczcnítn budou osazeny DZ dla DIO zpracovanó
íirmou MEDIR dopravní znirčenís.r,o.
7.) Dopravni opatř,ení

8.) Za průběh zvláštního užíváni bude zodpovídat: p, Petr Kebort,

tel

604 672 261.

9.} Všechna zařizení a kontr:olní stanoviště r:riusi být ulnístěna mitno prujezdný proíil a po
skcrnčení závodu neprodlerrě odstraněna. Případnévodorovné značeliína vozovce rresnrí být

hltuHolš747l2a18

provedeno barvcu, ktcré je použita pl*i vodorovném dopravnim značetríbílá, žlutá. mcrdrá, a po
skončeni závodu musí být neprodlcně odstraněno.

odůvodnění:
Na základě žádosti Auto sport klubu }{oř,or,,ice, odbor technický a dopravní posoudil dopravní
ontezení a rozhodl, že požadovaná dopravní opatř,eni při RZ jsou dostatečně zajištěna
stanovenínr pi,echodné úpravy provozu a podnrínkanli ve zvláštním užír,ání.
soulaclu s § 39 odst. l vylrl. č, Ia4ll997 Sb,, uzavírky a objížďky, nebyla posouzena opatření
pr'i RZ (vzhiedern k délce trvání) jako uzavírka. Bylo vyhověno tbmrou zvláštníilouživání.

V

Městský

Hořorrice, oilbot"teclinický a dopravní, můžetoto rozhodnutí doplnit či pozměnit,
i,ryžádá-li si to veřejný zájen,
úrřad

Poučenío odvolárlij

Proti tomuto rozhodnutí je nroálo podat odvolání do l5-ti dnů ode dne jeho doručeníke
Kr-ajskórnu úřadu Str'edočeskéhokraje. odbor dcrprar,y, Zborovská 1i. 150 00 Praha 5, podánim u
MěU Hoi,ovice odboru technického a dopravního,

Miloslav Jclirrek
samostatný odbornÝ ret'erent

Správní poplatek: byl stanovcn podle zák. č. 634l2a04 Sb,, o správníclr poplatcíclr vc znční
pozdějšichpředpisů, Položka č.36 - Zvláštni užívánisilnice, odst. a) Zmocnění ve výši l00,- Kč.
slovy: jcdnostokorunčeských. Správní poplatek byl zaplacen v hotovosti"
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