Městský úřad Dobruška
odbor výstavby a životního prostředí
nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Č.j.: PDMUD 20799/2017
Spis. zn.: MUD 3090/2017/OVŽP/FS-3
Oprávněná úřední osoba: Ing. František Siegl
E-mail: f.siegl@mestodobruska.cz
Telefon: 494 629 558
Datum: 29.08.2017

ROZHODNUTÍ
č. 59.17.
Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, silniční hospodářství,
jako věcně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností pověřený výkonem působnosti
silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy
a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje
Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, a působností speciálního stavebního úřadu ve věcech
místních komunikací ve správním území obce s rozšířenou působností dle ust. § 40 odst. 4
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), jako obecní úřad obce pověřený výkonem
působnosti silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací ve správním území
obce Dobruška dle ust. § 40 odst. 5 písm. b) zákona o pozemních komunikacích a jako místně
příslušný správní orgán dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád"), v řízení vedeném podle správního řádu na základě žádosti
společnosti HK-cyklo s.r.o., IČ: 648 26 741, K Rybníku 178/2a, Roudnička, 500 02
Hradec Králové, (dále jen "žadatel"), o povolení uzavírky silnic II. a III. třídy doručené
zdejšímu úřadu dne 05.06.2017
dle 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
(dále jen "prováděcí vyhláška zákona o pozemních komunikacích"),

povoluje
jednosměrnou uzavírku silnic
č. II/298, č. II/304, č. II/320, č. III/3203 a č. III/29840
ve směru: Opočno – Semechnice – Záhornice – Přepychy – Opočno
z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu (dále jen "BESIP") a účastníků sportovní
akce – cyklistických závodů Světového poháru mužů kategorie U23 a ELITE pod názvem
„ East Bohemia Tour 2017 - Grand Prix Královéhradeckého kraje “
dle mapové přílohy, která je přílohou a součástí tohoto rozhodnutí.
Termín uzavírky:
sobota 09.09.2017 od 11:00 do 19:00 hodin
Trasa uzavírky:
Opočno, Kupkovo náměstí (silnice č. II/298) – křižovatka silnic č. II/298 a č. III/29840
Opočno (u hřbitova) – obec Semechnice (silnice č. III/29840) – křižovatka silnic č. III/29840

a č. III/3203 – obec Záhornice (silnice č. III/3203) – křižovatka silnic č. III/3203 a č. II/320 –
obec Přepychy (silnice č. II/320) – křižovatka silnic č. II/320 a č. II/304 – obec Přepychy
(silnice č. II/304) – Opočno (silnice č. II/304) – křižovatka silnic č. II/304 a č. II/298 (u ČS) –
Opočno (silnice č. II/298) – Opočno, Kupkovo náměstí (silnice č. II/298)

nařizuje objížďku
pro veškerý silniční provoz s výjimkou linek pravidelné autobusové dopravy a vozidel IZS
po dobu II. části závodu mužů kategorie U23 a ELITE.
Trasa objížďky:
− ve směru na Opočno od Českého Meziříčí: z křižovatky silnic č. II/304 a III/30815
"u Jordánku" po silnici č. II/304 přes žel. přejezd P5153 v žel. km. 3,917 železniční trati
Opočno - Dobruška na křižovatku silnic II/304 a III/ 30427 u obce Pohoří, dále po silnici
č. III/427 přes obec Pulice na křižovatku se silnicí č. II/309 a po silnici č. II/309 ulicí
Nádražní, kolem pekárny „Klobas“, ulicí Opočenská v Dobrušce s vyústěním na obchvat
města Dobrušky - silnici č. II/298 a to obousměrně - platí i pro směr na Opočno
od Dobrušky,
− ve směru na Opočno od Třebechovic pod Orebem a Týniště nad Orlicí: z křižovatky
silnic č. II/298 a č. II/304 v Opočně po silnici č. II/298 s následným odbočením vlevo
do ulice Na Olivě na křižovatku silnic č. II/304 a III/30815 "u Jordánku" a dále
po objízdné trase shodné jako pro směr od Českého Meziříčí a to obousměrně. Silniční
provoz na silnici č. II/298 v úseku mezi křižovatkami se silnicí č. II/304 u benzinové
pumpy na okraji obce Opočno a odbočením vlevo do ulice Na Olivě v protisměru závodu
bude organizován pořadatelskou službou a Policií ČR.
Úprava veřejné linkové autobusové dopravy:
Stávající autobusová zastávka Opočno, nám. nebude dne 09.09.2017 od 10:00 hodin do
20:00 hodin obsluhována. K zajištění základní dopravní obslužnosti bude sloužit náhradní
zastávka (v obou směrech) na Kupkově náměstí před hotelem Holub.
Podmínky povolení uzavírky a nařízení objížďky:
1. Uvedený úsek silnice může být uzavřen pouze na dobu uvedenou v rozhodnutí. Žadatel
je povinen využít všech možností ke zkrácení doby uzavírky.
2. Okruh silnic bude zjednosměrněn ve směru závodu a bude zabezpečen pořadatelskou
službou pořadatele.
3. 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, sdělí odpovědný pracovník tuto skutečnost bezodkladně Národnímu
dopravnímu informačnímu centru (NDIC), Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava - Přívoz
a to telefonicky na číslo: 596 663 550-3 nebo na e-mail: ndic@rsd.cz (s potvrzením
o doručení zprávy) a také oznámí tuto skutečnost odboru výstavby a životního prostředí,
Městského úřadu Dobruška na e-mail: f.siegl@mestodobruska.cz.
4. Jednosměrná uzavírka okruhu silnic a stanovená objízdná trasa budou řádně označeny dle
Stanovení přechodné úpravy provozu vydaného zdejším odborem dne 17.07.2017
č.j.: PDMUD 17326/2017, spis. zn.: MUD 3089/2017/OVŽP/FS a vydaného stanoviska
Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravního inspektorátu
v Rychnově nad Kněžnou (dále jen "policie"), ze dne 11.07.2017, č.j.: KRPH-64341/ČJ2017-050706.
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5. Označení uzavírky a objížďky zajistí žadatel na vlastní náklad a rovněž odpovídá
za řádný stav umístěného přechodného dopravního značení a zařízení po dobu trvání
uzavírky.
6. Žadatel zajistí informovanost občanů o uzavírce a objížďce způsobem v místě obvyklém.
7. Žadatel zajistí, aby byl po celou dobu trvání uzavírky byl zabezpečen přístup k sousedním
nemovitostem.
8. Žadatel zajistí dodržení podmínek uvedených v souhlasu Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, odd. dopravní
obslužnosti s přemístěním autobusové zastávky Opočno, nám. před hotel Holub
na Kupkově náměstí.
9. Žadatel zajistí umístění přenosného označníku v místě náhradní zastávky a informuje
cestující veřejnost o přemístění zastávky minimálně 3 dny před termínem konání závodu informace bude zveřejněna na zastávce Opočno, nám.ˇ
10. Žadatel zajistí v uzavřeném úseku silnic průjezd vozidlům integrovaného záchranného
systému a autobusům pravidelné linkové dopravy, včetně cyklobusů. O možnosti
průjezdu vozidel IZS uzavřeným úsekem komunikace podá aktuální informaci
na telefonickou žádost osoba odpovědná za organizování a zabezpečení akce:
Vladimír Vávra, Palackého 335, 517 73 Opočno, č. tel.: 736 480284.
11. Žadatel bude informovanost dopravce, kteří zajišťují základní dopravní obslužnost města
Opočna, včetně cyklobusů o výše popsaných skutečnostech a zajistí jejich bezpečný
průjezd dotčeným úsekem silnic (uzavřeným protisměrem závodu).
12. Žadatel zajistí a označí dostatečný počet parkovacích míst pro vozidla návštěvníků akce
a to tak, aby se předešlo komplikacím s odstavováním vozidel na pozemních
komunikacích.
13. Akce bude zajištěna dostatečným počtem řádně proškolených pořadatelů v retroreflexních
vestách, kteří zajistí navedení vozidel návštěvníků akce na záchytná parkoviště,
organizaci parkování na odstavných parkovištích, popř. místních komunikacích,
v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.
14. V případě havárie inženýrských sítí v uzavřených úsecích komunikace je žadatel povinen
umožnit přístup za účelem opravy.
15. Po ukončení akce bude neprodleně odstraněno přechodné dopravní značení a zařízení
umístěné na dotčených komunikacích v souvislosti s konáním akce (označení uzavírky
a objížďky).
16. Případné poškození silnic v rámci akce bude ihned nahlášeno Správě silnic
Královéhradeckého kraje, příspěvkové organizaci, IČ: 709 47 996, Kutnohorská 59,
500 04 Hradec Králové - Plačice, vykonávající na základě zřizovací listiny vlastnická
práva Královéhradeckého kraje, IČ: 708 89 546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03
Hradec Králové, k silnicím II. a III. třídy a k silničním a silničním pomocným pozemkům,
včetně všech jejich součástí a příslušenství (dále jen "správce silnic").
17. Škody způsobené uzavírkou a objížďkou budou žadatelem neprodleně odstraněny
a pozemní komunikace dotčené uzavírkou a objížďkou budou uvedeny do původního
stavu. Náhrada škod vzniklých vlivem uzavírky a objížďky se uskuteční na náklad
žadatele o uzavírku.
18. Za dodržení stanovených podmínek rozhodnutí zodpovídá žadatel. Osoba žadatele
odpovědná za organizování a zabezpečení akce a plnění podmínek rozhodnutí o povolení
uzavírky:
Vladimír Vávra, nar. 07.09.1958, Palackého 335, 517 73 Opočno, tel: 736 480 284.
Účastník řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:
HK-cyklo s.r.o., IČ: 648 26 741, K Rybníku 178/2a, Roudnička, 500 02 Hradec Králové
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Odůvodnění
Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, silniční hospodářství, jako
příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy obdržel dne 05.06.2017 žádost
společnosti HK-cyklo s.r.o., IČ: 648 26 741, K Rybníku 178/2a, Roudnička, 500 02 Hradec
Králové, o povolení jednosměrné uzavírky silnic II. a III. třídy č. II/298, č. II/304, č. II/320,
č. III/3203 a č. III/29840 ve směru: Opočno – Semechnice – Záhornice – Přepychy – Opočno
z důvodu pořádání cyklistických závodů kategorie HOBBY a Světového poháru mužů
kategorie U23 a ELITE pod názvem „ East Bohemia Tour 2017 - Grand Prix
Královéhradeckého kraje “.
K žádosti žadatele byly přiloženy a jsou součástí spisu:
− vyjádření správce silnic k akci „ East Bohemia Tour 2017 - Grand Prix Královéhradeckého
kraje “ č. j. SSKHK/SS/3964/17/PO-MA ze dne 19.06.2017, jako zástupce vlastníka
pozemních komunikací, která mají být uzavřeny a po nichž má být vedena objížďka,
− nájemní smlouva mezi správcem silnic zastoupeným Mgr. Petrem Kašparem - ředitelem
organizace, jako pronajímatelem, a společností HK - cyklo s.r.o., IČ: 648 26 741,
K Rybníku 178, 500 11 Hradec Králové zastoupenou Vladimírem Vávrou - jednatelem
společnosti, jako nájemcem, čís. smlouvy: 9/50/17/0128/MA/N ze dne 23.06.2017,
− souhlas města Opočna s uzavírkou komunikace na Kupkově náměstí dne 09.09.2017
v rámci konání cyklistických závodů „ East Bohemia Tour 2017 - Grand Prix
Královéhradeckého kraje “ ze dne 03.08.2017,
− souhlasné vyjádření obecních úřadů Přepychy, Semechnice a Trnov k uzávěrce silnic
a vedení objížďky při cyklistických závodech konaných dne 09.09.2017 od 13:00 hodin
do 18:00 hodin jako obcí, na jejichž zastavěném území je povolena uzavírka,
− souhlas města Dobrušky s vedením objízdné trasy zastavěným územím obce,
− stanovisko policie č. j.: KRPH-64341/ČJ-2017-050706 ze dne 11.07.2017,
− vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové k žádosti o dočasné přemístění
autobusové zastávky Opočno, nám.
Správní úřad posoudil žádost žadatele dle platných ustanovení zákona o pozemních
komunikacích a prováděcí vyhlášky zákona o pozemních komunikacích a na základě výše
uvedených souhlasných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů byla povolena jednosměrná
uzavírka silnic č. II/298, č. II/304, č. II/320, č. III/3203 a č. III/29840 ve směru: Opočno –
Semechnice – Záhornice – Přepychy – Opočno z důvodu zajištění BESIP a účastníků
sportovní akce – cyklistických závodů kategorie HOBBY a Světového poháru mužů kategorie
U23 a ELITE pod názvem „ East Bohemia Tour 2017 - Grand Prix Královéhradeckého kraje “
pořádané společností HK-cyklo s.r.o., IČ: 648 26 741, K Rybníku 178/2a, Roudnička, 500 02
Hradec Králové v sobotu dne 09.09.2017 v době od 11:00 do 19:00 hodin a nařízena
obousměrná objížďka pro veškerý silniční provoz s výjimkou linek pravidelné autobusové
dopravy (včetně cyklobusů) a vozidel IZS po dobu II. části závodu mužů kategorie U23
a ELITE v rozsahu mapové přílohy, která je součástí rozhodnutí, a za podmínek ve výroku
rozhodnutí uvedených.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat dle § 81 a násl. správního řádu odvolání a to do 15 dnů
ode dne jeho doručení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje v Hradci Králové Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové,

PDMUD 20799/2017

-4-

a to podáním učiněným u odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu
v Dobrušce. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho
vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. V odvolání
se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a namítaný rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo nařízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným
počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal Městskému úřadu Dobruška a každý
účastník řízení dostal po jednom. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
Městský úřad Dobruška na jeho náklad.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá dle ust. § 24 odst. 4 zákona o pozemních
komunikacích odkladný účinek.
Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, silniční hospodářství, jako
příslušný silniční správní úřad, může, při nesplnění podmínek pro povolení uzavírky
a nařízení objížďky stanovených, udělené povolení omezit nebo zrušit.
(otisk úředního razítka)

Ing. František Siegl
referent
Příloha:
− mapová příloha se zákresem trasy jednosměrné uzavírky a dopravním značením - 1 x A4
− časový rozpis závodu mužů kategorie U23 a ELITE dne 09.09.2017 - 2 x A4
Obdrží:
Účastníci řízení:
HK – cyklo s.r.o., K Rybníku 178, 500 11 Hradec Králové, ID DS: bcbadaz
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70889546
prostřednictvím vykonavatele vlastnických práv: Správy silnic Královéhradeckého kraje,
příspěvkové organizace, Kutnohorská 59, Hradec Králové, ID DS: 6m8k8ey
Dotčené orgány:
Město Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Město Opočno, Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno, ID DS: kekbcaa
Obec Přepychy, Přepychy 5, 517 32 Přepychy, ID DS: afrbw8w
Obec Semechnice, Semechnice 129, 518 01 Dobruška, ID DS: ch2bxhv
Obec Trnov, Trnov 32, 517 33 Trnov, ID DS: u9ma6qn
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát v Rychnově nad Kněžnou,
Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, ID DS: urnai6d
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Pivovarské náměstí
1245/2, 500 03 Hradec Králové, ID DS: gcgbp3q
Na vědomí:
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov n. Kn., Na Spravedlnosti
2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, ID DS: yvfab6e
Zdravotnická záchranná služba, Jiráskova 506, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,IDDS: 2pemvrd
Zdravotnická záchranná služba, Nádražní 169, 517 73 Opočno, ID DS: 2pemvrd
AUDIS BUS s.r.o., Soukenická 242, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, ID DS: wbin67v
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, ID DS: x4kgvqt
CDS – Náchod s. r. o., Kladská 285, 547 01 Náchod, ID DS: 4d3vajq
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