
 

R O Z H O D N U T Í 
 

 Žebrácký spolek mopedistů podal žádost o povolení zvláštního užívání krajských silnic 
II/605, III/23511, 2357, 23613, 1176, 1174, II/236, III/23314, 23615, 2352, 23512, 2359, 
2357, 11713, 11711, II/117, III/11714, 11715, 11410, 1178, 1176 ve správních obvodech 
MěÚ Hořovice, MěÚ Beroun a MěÚ Rakovník z důvodu konání kulturně společenské akce „ 
Spanilá jízda 16. ročník“. 
 Městský úřad Hořovice, odbor technický a dopravní příslušný podle ustanovení § 40 odst. 
4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon o pozemních komunikacích) jako silniční správní úřad ve věcech silnic na 
základě předchozího souhlasu KŘ Policie ČR, DI Beroun a DI Rakovník souhlasu 
majetkového správce komunikací, KSÚS Středočeského kraje a souhlasů MěÚ Beroun a MěÚ 
Rakovník 
  

 p o v o l u j e 
  

podle ustanovení § 25 odst. 6 písm. e) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a § 
40  odst. 9 vyhlášky  č. 104/1997 Sb., kterou se tento zákon provádí, ve znění pozdějších 
předpisů, zvláštní užívání krajských silnic při kulturně společenské akci „SPANILÁ  JÍZDA 
2016“ za následujících podmínek: 
 
1. Termín: sobota  7. května 2016  od  12: 00  do  16:00 hod 
  
2. Akce bude probíhat za běžného silničního provozu po krajských silnicích II/605, III/23511, 
2357, 23613, 1176, 1174, II/236, III/23314, 23615, 2352, 23512, 2359, 2357, 11713, 11711, 
II/117, III/11714, 11715, 11410, 1178, 1176 ve správních obvodech MěÚ Hořovice, MěÚ 
Beroun a MěÚ Rakovník 
Nebude se jednat o akci v podobě závodů.   
 
3. Účastníci akce jsou povinni dodržovat příslušná ustanovení zák. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dbát pokynů pořadatelů popř. 
příslušníků policie ČR tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu. 
 
4. V případě nutnosti lze krátkodobě přerušit silniční provoz. Zastavovat vozidla lze v souladu 
s ustanovením § 79 odst. 1 písm. a) zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích.  
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Jednotlivé krátkodobé uzavírky nesmí přesáhnout 10 minut a v případě potřeby musí být 
umožněn bezodkladný a bezpečný průjezd vozidel IZS (Policie, HZS a ZZS).  
 
5. Pořadatel zajistí vhodným způsobem bezpečnost všech účastníků po celé trati pomocí 
dostatečně proškolené a řádně označené pořadatelské služby ( výstražné oblečení OD 1b vesta 
dle přílohy č.2 k vyhlášce č. 30/2001 Sb.) 
 
6. Při případných zastávkách a při užívání místních komunikací v obcích musí mít pořadatel 
vše povoleno a projednáno s dotčenou obcí, neboť jde o zvláštní užívání místních komunikací 
v majetku dotčených obcí a příslušné obce jsou zde silničním správním úřadem. Při 
plánovaných zastávkách musí všichni účastníci stát s vozidly zcela mimo průjezdný profil 
krajských silnic a místních komunikací. 
 
7. V průběhu konání kulturně společenské akce nedojde ke znečištění nebo poškození silnice 
a jejího vybavení.. Případná propagace bude odstraněna ihned po skončení akce. K jejímu 
umístění nesmí být využíváno dopravní značení. 
 
8. Během akce budou přemístěny autobusové  zastávky na náměstí v Žebráku. Spoje zastaví 
podél sil. II/605 před kostelem a před č.p. 13, bývalá Mototechna ( nezajíždí za kostel sv. 
Vavřince). Pořadatel zajistí, aby na přechodných zastávkách nestála vozidla.  
  
9. Dopravní opatření - nestanovuje se, akce bude zajištěna pořadatelskou službou. 
  
10. Za průběh zvláštního užívání zodpovídá: Mgr. Daniel Havlík tel: 311 533 121 
     Seznam dalších proškolených osob odpovědných za průběh zvláštního užívání 
s oprávněním zastavovat vozidla je nedílnou součástí tohoto Rozhodnutí jako Příloha č. 1. 
  
 Odbor technický a dopravní Městského úřadu v Hořovicích si vyhrazuje právo toto 
rozhodnutí doplnit či pozměnit, vyžádá-li si to veřejný zájem 
  

O d ů v o d n ě n í :  
 Odbor technický a dopravní Městského úřadu v Hořovicích přezkoumal žádost kterou 
podal Žebrácký spolek mopedistů. Jde o žádost o povolení zvláštního užívání silnic ve 
správním obvodu MěÚ Hořovice, MěÚ Beroun a MěÚ Rakovník. 
Vzhledem k tomu, že žadatel doložil potřebné souhlasy a vyjádření, vydal MěÚ Hořovice 
povolení ke zvláštnímu užívání silnic z důvodu konání kulturně společenské akce a rozhodl 
jak je ve výroku uvedeno. 

Poučení: 
 Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke 
Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 00 Praha 5, podáním u zdejšího 
odboru technického a dopravního Městského úřadu Hořovice. 
  
 
 
 
 Miloslav Jelínek 
 samostatný referent odboru technického a dopravního 
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Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění 
pozdějších předpisů - Položka 36, odst. a )  - zvláštní užívání silnic ve výši  100,- Kč slovy 
jednostokorunčeských. Správní poplatek byl zaplacen hotově 
 

 
Obdrží: 
 
Účastníci řízení : 
 
Žebrácký spolek mopedistů 
KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
  
Dotčené orgány státní správy: 
 
MěÚ Beroun, odbor dopravy 
MěÚ Rakovník, odbor dopravy 
 
Policie ČR KŘ -DI Beroun 
Policie ČR KŘ –DI Rakovník 
 
Na vědomí:  
město Zdice 
město Žebrák 
městys Cerhovice 
městys Komárov 
obec Broumy 
obec Březová 
obec Bzová 
obec Drozdov 
obec Hudlice 
obec Hvozdec 
obec Chaloupky 
obec Chlustina 
obec Chodouň 
obec Kotopeky 
obec Kublov 
obec Osek 
obec Podluhy 
obec Praskolesy 
obec Roztoky 
obec Rpety 
obec Stašov 
obec Svatá 
obec Točník 
obec Újezd 
POBO BUS a 
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