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Magistrát města Kladna
Odbor dopravy a služeb

ADRESA PRACOVIŠTĚ:

ADRESA:

Magistrát města Kladna
Odbor dopravy a služeb
nám. 17. listopadu 2840
272 52 KLADNO
DORUČOVACÍ ADRESA:
Magistrát města Kladna
nám. Starosty Pavla 44
272 52 KLADNO

Vaše zn.:

Vyřizuje:

Č. jednací: ODaS/684/14/280

A.Feřteková

Kladno:

27.března 2014

Pov.č. T 3/2006 ODaS

ROZHODNUTÍ
Magistrát města Kladna, odbor dopravy a služeb jako příslušný silniční správní
úřad ve věcech silnic podle § 40 Výkon státní správy odst. 4 písmeno a) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen zákona), rozhodl takto :
na základě žádosti spolku „ANO, ANO“, IČ 22893938, sídlem Praha –
Sobín, Hostivická 89/45, doručené dne 17.března 2014
povoluje
1. zvláštní užívání pozemní komunikace
 III/0066 v km 1,655 až 5,539
 III/0075 v km 0,664 až 3,142
 III/0076 v km 0,000 až 1,400
 III/00711
00711 v km 1,125 až 4,780
podle § 25 Zvláštní užívání bod 6 písmeno e) zákona č.13/1997 Sb.,
z důvodu pořádání sportovní cyklistické akce
2. uzavírku pozemní komunikace
 III/0066 v km 1,655 až 5,539 tj. od křižovatky se silnicí III/00711 ve
Hřebči, po křižovatku se silnicí III/0075 v Hostouni, směr Dolany
 III/0075 v km 0,664 až 3,142 tj. od křižovatky se silnicí III/0076 v
Bělokách, po křižovatku s III/0066 v Hostouni
 III/0076 v km 0,000 až 1,400 tj. od křižovatky se silnicí III/0075 v
Bělokách, po křižovatku
ižovatku s III/00711 v Makotřasích
 III/00711
00711 v km 1,125 až 4,780 tj. od křižovatky se silnicí III/0076 v
Makotřasích, po III/0066 ve Hřebči
podle § 24 Omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami zákona
č. 13/1997 Sb.,
z důvodu zvláštního
ího užívání pozemní komunikace, uvedeného pod bodem 1.
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Termín uzavírky :

13.
3.dubna 2014 v době 12,00 hodin
(neděle)

Trasa závodu :

start u kulturního domu ve Hřebči pokračuje po III/0066
do Hostouně, III/0075 do Bělok, III/0076 do Makotřas a
III/00711 do Hřebče, s cílem u kulturního domu. Okruh
se pojede 5x.

Délka uzavírky :

11
1,400km

Popis uzavírky :

dotčené silnice budou uzavřeny pro veškerý provoz,
v obci Hostouň bude umožněn průjezd linky 220026
(silnice
silnice III/0066).
III/0066)
Vzhledem k dopravnímu významu
komunikací,
časovému rozmezí závodu a uspořádání silniční
sítě, se objížďka nenařizuje – o uzavírce bude
provoz informován min. týden před konáním
závodu informačními tabulemi.

Autobusová doprava :

V čase konání cyklistické akce bude pořadatelem
umožněn přednostní, bezpečný a plynulý průjezd
autobusu linky 220026 do autobusové zastávky
„Hostouň“ v době 11,30hod a 13,30hod
13,
( úsek
silnice III/0066 v obci Hostouň),, linky 220022,
spoje č. 17, 21 a 22 (úsek Běloky Makotřasy) a
linky PID 319 do autobusové zastávky „Hostouň“
v době 13,18hod.

14,00 hodin

Vozidlům IZS bude při užití zvláštního výstražného světla umožněn
průjezd bez omezení.
za podmínek :
1. Vzhledem k probíhající opravě úseku sil. R 7 může dojít v případě
vzniku neočekávaných situací (nehoda, …) k převedení provozu na
silnice nižších tříd. V tomto případě, nebo na základě výzvy policie
příp. silničního správního úřadu, může být akce neprodleně ukončena
a značení musí
sí být pořadatelem odstraněno. Situaci v provozu musí
pořadatel prověřit před zahájením akce a sledovat v celém jejím
průběhu, a v případě zvýšení provozu, jímž může dojít k ohrožení
bezpečnosti účastníků akce, musí být akce ukončena. Zajištění
funkčnosti a výkonnosti dopravní sítě pro provoz motorových vozidel
je veřejným zájmem a je nadřazeno konání cyklisté akce. Ukončením
nevzniká pořadateli nárok na náhradu případných ztrát.
2. Dopravní značení dotčeného úseku bude provedeno podle stanovení
přechodné
řechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (§ 77 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění)
Magistrátem města Kladna, odborem dopravy a služeb ze dne 26.března 2014
pod čj. ODaS/773/14/280,které
/280,které je nedílnou
nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
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3. Zabezpečení bezpečnosti při závodu je plně na pořadatelské službě,
Policie ČR nebude tuto pořadatelskou službu nahrazovat.
4. Trať závodu bude pro veškerou dopravu uzavřena. Provoz z předmětného
úseku bude směrován na jiné trasy náležitě poučenými osobami ve
výstražných vestách podle vyhlášky č. 30/2001 Sb., příloha č.2.
5. Na cyklistickém okruhu bude dostatek pořadatelů, kteří zajistí usměrňování
provozu, především v nepřehledných a nebezpečných úsecích,
cích, vjezdech a
výjezdech z místních komunikací, lesních a účelových cest na celém okruhu
ve spojení s dalšími opatřeními jako např. zábrany, plůtky, pásky atd.
6. Pokud bude trasa závodu pro závodníky značena na vozovce, nesmí být tyto
šipky svým provedením zaměnitelné s vodorovným dopravním značením.
Stejně tak v případě rozmístění směrových šipek závodu po jeho trase. Tyto
šipky nesmí být navíc umístěny na sloupcích stávajícího dopravního značení.
Veškeré vyznačení trasy závodu musí
musí být neprodleně po jeho ukončení
odstraněno.
7. Všichni
účastníci
sportovní
akce
budou
prokazatelně
seznámeni
s podmínkami, za kterých se závod uskuteční,
uskuteční včetně podmínky bodu 1.,
stavem vozovek a budou postupovat v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb.,
o provozu
rovozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a předpisů.
8. Účastníci sportovní akce nebudou znečišťovat silniční pozemek. Po ukončení
akce bude pořadatelem odstraněna ze silničních pozemků případná propagace
závodu (reklamní letáky, šipky, atd.).
atd
9. Pořadatel zajistí v celé trase zdravotní službu.
10.Obec
Obec Hřebeč, Hostouň, Běloky, Makotřasy a Lidice, v zastoupení obecních
úřadů, zajistí informovanost občanů o konání a průběhu sportovní akce.
11.ČSAD
ČSAD MHD Kladno a.s. zajistí informovanost řidičů o konání sportovní
cyklistické akce a respektování pokynů pořadatelů při průjezdu trasou.
12.Při nutnosti vjezdu vozidel do úseku akce musí být záměr projednán
s pořadatelem a v úseku se osoby budou řídit pokyny pořadatelské služby.
13.Případná
Případná změna termínu a časů akce, bude projednána
rojednána se silničním správním
úřadem a ČSAD MHD Kladno a.s. předem.
14.Zodpovědný
Zodpovědný pracovník za spolek „ANO, ANO“, IČ 22893938,
893938, sídlem Praha
Sobín, Hostivická 89/45, ing. Pavel Zach, nar. 10.prosince 1965, bytem
Praha 5, Hostivická 89, tel. 602 481 465.
15.V
V případě nedodržení podmínek, silniční správní úřad rozhodne o odnětí
povolení a bude dále postupovat podle zákona č. 13/1997 Sb.
16.Magistrát
Magistrát města Kladna, odbor dopravy a služeb si vyhrazuje právo
stanovené podmínky pozměnit nebo doplnit, bude
bu
li to vyžadovat důležitý
veřejný zájem.
Účastníci řízení :
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příspěvková organizace, IČ 00066001,se sídlem Praha 5,
Zborovská 11;
11
Obec Hřebeč, IČ 00234427, se sídlem Hřebeč, nám.
Draha 75;
Obec Hostouň, IČ 00234397, se sídlem Hostouň čp.119;
Obec Běloky, IČ 00234125, se sídlem Běloky čp. 19;
Obec Makotřasy, IČ 00234681, se sídlem Makotřasy
čp. 11;
Obec Lidice, IČ 00234648, se sídlem Lidice, 10.června
1942 čp. 161.

Odůvodnění :
Dne 17.března 2014 byla u zdejšího úřadu podána žádost o povolení zvláštního
užívání pozemních komunikací III/0066, III/0075, III/0076 a III/00711 spolkem
„ANO, ANO“, sídlem Praha
Sobín, Hostivická 89/45, z důvodu pořádání
sportovní cyklistické akce dne 13.dubna 2014.
K žádosti byl doložen souhlas Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje
ze dne 4.března 2014 zn. 861/KSÚS/KLT/JUN,
LT/JUN, vyjádření ČSAD MHD Kladno a.s.
ze dne 25.února 2014 zn. 38/I/14, souhlas Obce Hřebeč z 4.března 2014,
souhlas Obce Hostouň z 12.března
1
2014, souhlas Obce Běloky z 3.března 2014,
souhlas Obce Makotřasy z 3.března 2014, resp. 10.března 2014,
2014 souhlas Obce
Lidice z 24.března 2014
a doklad o zaplacení správního poplatku ze dne
21.března 2014.
Souhlas Policie ČR Krajské ředitelství policie Středočeského kraje DI Kladno ze
dne 7.března 2014 čj. KRPS 54052/ČJ 2014 010306 vydán na základě posouzení
návrhu přechodné úpravy provozu
pr
na pozemních komunikacích.
Silniční správní úřad dospěl k závěru, že pořádáním sportovní akce, při
p dodržení
stanovených podmínek, nedojde k negativním dopadům na bezpečnost a
plynulost provozu na pozemních komunikacích v době konání sportovní akce.
Danou žádost posoudil a rozhodl tak, jak ve výroku uvedeno.

Poučení :
Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání ke
Krajskému úřadu – Středočeský kraj, Odbor dopravy, Zborovská 11, Praha 5
prostřednictvím Magistrátu města Kladna, odboru dopravy a služeb.
Odvolání proti části výroku pod bodem 2. tohoto rozhodnutí,
rozhodnutí, nemá odkladný
účinek. (§24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb.,).
„otisk úředního razítka“
Alena Feřteková
oprávněná úřední osoba
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Správní poplatek zaplacen na účet Magistrátu města Kladna ve výši 100, Kč,
vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, pol. 36 a).
Účastníci řízení :
Spolek „ANO, ANO“, Praha Sobín
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
kra
Praha 5
Obec Lidice
Obec Hřebeč
Obec Hostouň
Obec Běloky
Obec Makotřasy
Na vědomí :
Policie ČR Krajské ředitelství policie Středočeského kraje DI Kladno
ČSAD MHD Kladno a.s.
Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje
Hasičský záchranný sbor
bor Středočeského kraje
Radio RELAX s.r.o., Kladno
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