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M ě s t s k ý   ú ř a d   F r ý d l a n t 
o d b o r   d o p r a v y 

 
nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 FRÝDLANT, tel. 00420 482 464 011, fax 00420 482 464 047 

                                                                                                           

 
                                                                                                           AUTOKLUB Hrádek nad Nisou v AČR 
                                                                                                           IČ 712 46 771 
                                                                                                           Chotyně 171 
                                                                                                           463 34   Hrádek nad Nisou 
 
Č. j.: 1754/2011/OD/Bu/055                                                                        Ve Frýdlantu, dne 4. dubna 2011 
Vyřizuje: Ivana Bucharová, oprávněná úřední osoba 
 

 R O Z H O D N U T Í 
 
Městský úřad  Frýdlant, odbor  dopravy, vykonávající působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic 
II. a III. tříd s výjimkou věcí, o  kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo orgán kraje v přenesené 
působnosti, příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souladu s § 25 odst. 6 písm. e) zákona a v souladu  s § 40 
vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,  na základě písemného souhlasu 
majetkového správce dotčených silnic a na základě písemného souhlasu Krajského ředitelství policie 
Severočeského kraje, dopravního inspektorátu, Liberec, ze dne 7. 2. 2011, č. j.: KRPL-216-6/ČJ-2011-
180506,  
 

povoluje dne 23. 4. 2011 
 
žadateli: AUTOKLUB Hrádek nad Nisou v AČR, IČ 712 46 771, Chotyně 171, 463 34 Hrádek nad 
Nisou,   
 

zvláštní užívání pozemních komunikací: 
 
- silnice ev. č. III/29110 Jindřichovice pod Smrkem 
-  v době od 9:00 do 16:30 hodin 
- silnice ev. č. III/2915 Jindřichovice pod Smrkem, Horní Řasnice v době od 9:00 do 16:30 hodin 
- silnice ev. č. III/2918 Horní Řasnice v době od 9:00 do 16:30 hodin 
- silnice ev. č. III/2911 Dolní Řasnice, Krásný Les v době od 9:00 do 16:30 hodin 
- silnice ev. č. III/2912 Krásný Les v době od 9:00 do 16:30 hodin 
- silnice ev. č. III/0353 Kunratice v době od 9:30 do 17:00 hodin 
- silnice ev. č. III/03512 Kunratice v době od 9:30 do 17:00 hodin 
 

z důvodu pořádání sportovní akce – automobilové soutěže  
 

„THERMICA  RALLY  LUŽICKÉ  HORY  2011“.  
 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „správní řád“):   
 
1) AUTOKLUB Hrádek nad Nisou v AČR, IČ 712 46 771, Chotyně 171, 463 34 Hrádek nad Nisou 
2) Krajská správa silnic Libereckého kraje, IČ 70946078, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec  
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Povolení ke zvláštnímu užívání komunikací je vydáváno za předpokladu splnění následujících 
podmínek: 

 
1) Pořadatel zajistí informovanost obyvatel obcí Kunratice, Krásný Les, Dolní Řasnice, Horní Řasnice a 

Jindřichovice pod Smrkem prostřednictvím médií (např. místní rozhlas), a to zvláště o době konání, 
úplných uzavírkách provozu a celkové organizaci závodu.  

2) Parkovací možnosti budou řádně označeny a všechny případné doprovodné akce závodu (např. stany 
prezentace, občerstvení, technická údržba apod.) budou umístěny mimo pozemní komunikace.   

3) Do silnic nebudou prováděny žádné zásahy a po skončení akce budou předmětné úseky silnic a okolí 
uvedeny do původního stavu (např. úklid odpadků, apod.).   

4) V případě neplnění podmínek tohoto rozhodnutí nebo v obecném zájmu může být toto rozhodnutí odňato 
nebo změněno (§ 25 odst. 3 a 4 zákona).  

5) Žadatel musí respektovat vyjádření KSS LK ze dne 10. 3. 2011, zn.: 30/11/F/032/1601, a to zejména:   
5.1 V předstihu před termínem závodu vyzve pořadatel vedoucího Cestmistrovství Liberec KSS LK – p. 
Guttmanna (č. tel. 724 797 429) a vedoucího Cestmistrovství Frýdlant KSS LK – p. Nováka (č. tel. 
724 797 417) k předání dotčených úseků výše uvedených silnic k uspořádání závodů. 

     5.2 Případné zásahy do svislého a vodorovného dopravního značení musí být odsouhlaseny Policií ČR, DI 
Liberec a ihned po skončení akce zajistí pořadatel jejich odstranění.  

     5.3 Po ukončení závodu bude proveden úklid. Komunikace a její příslušenství budou uvedeny do 
původního stavu. Následně budou jednotlivé trasy opět za účasti vedoucích cestmistrovství prohlédnuty.  

     5.4 Dojde-li následkem závodu k poškození majetku ve správě KSS LK, odstraní tyto závady pořadatel na 
své náklady.  

6) Pořadatel zajistí na všech křižovatkách prokazatelně poučenou pořadatelskou službu starší 18ti let, 
vybavenou výstražným oblečením  a dalšími náležitostmi dle „Zásad pro přechodné dopravní značení na 
pozemních komunikacích“, bodu 5 „Výstražné oblečení“. Pořadatel plně zodpovídá za zajištění 
bezpečnosti závodu. 

7) V době zvláštního užívání výše uvedených silnic bude přechodné dopravní značení osazeno v souladu se 
stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané MěÚ Frýdlant, odborem 
dopravy, dne 7. 3. 2011 pod č. j.: 1754/2011/OD/Bu/púp12) a dne 18. 3. 2011 pod č. j.: 
1754/2011/OD/Bu-púp17). Dopravní značení musí být rozmístěno před zahájením akce a bude po celou 
dobu závodu udržováno v řádném a viditelném stavu. Po skončení akce bude ihned odstraněno.  

8) Pořadatel musí zajistit v případě potřeby vjezd do uzavřené části silnic vozidlům IZS a umožnit těmto 
vozidlům bezpečný průjezd dotčeným úsekem.  

9) Spoje 6, 7 a 10 linky 540 200 (dopravce ČSAD Liberec, a. s.) neobslouží zastávky Kunratice „u mostu“ a 
Kunratice „koupaliště“. Tyto spoje pojedou přímo po silnici ev. č. III/03511. Žadatel zajistí, po dohodě 
s dotčeným dopravcem a zároveň zřizovatelem označníků zastávek ČSAD Liberec, a. s. 
(roman.martinec@csadlb.cz, tel.: +420 485 102 453, mobil: +420 604 253 225), vyvěšení informace o 
omezení linkové dopravy na všech omezeními dotčených autobusových zastávkách. 

10) Akci  lze zahájit ve výše uvedeném termínu pouze v případě nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.  
11) Za splnění těchto podmínek  zodpovídá: Jan Krečman, Větrná 542, 463 34 Hrádek nad Nisou, tel.: 

775 279 640.  

Odůvodnění 
       
Dne 4. 3. 2011 podal AUTOKLUB Hrádek nad Nisou v AČR, IČ 71246771, Chotyně 171, 463 64 Hrádek 
nad Nisou, u zdejšího silničního správního úřadu žádost o povolení zvláštního užívání výše uvedených silnic 
z důvodu pořádání sportovní akce Thermica Rally Lužické hory v sobotu dne 23. 4. 2011.  
Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, oznámil zahájení správního řízení písemností ze dne                         
7. 3. 2011 vlastníkům dotčených pozemních komunikací a obcím, v jejichž zastavěném území  má být 
povoleno zvláštní užívání pozemních komunikací s tím, že mají možnost se k věci vyjádřit ve lhůtě do sedmi 
dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení. Zároveň téhož dne  zdejší silniční správní úřad o zahájení 
řízení vyrozuměl příslušný orgán Policie České republiky a KÚLK, odbor dopravy – odd. dopravní 
obslužnosti.  



 

Tel. 482 464 011, 482 464 040, ivana.bucharova@mu-frydlant.cz 
www.frydlantvc.cz   IČ 262 781 

Zdejší silniční správní úřad po shromáždění všech podkladů a jejich zhodnocení dospěl ve správním řízení 
k závěru, že žádosti vyhoví a zvláštní užívání povolí. Z tohoto důvodu bylo podle § 36 odst. 3 správního řádu 
upuštěno  od výzvy žadateli na možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí  před jeho vydáním.  
Žadatelova žádost splňovala náležitosti stanovené § 40 odst. 5 vyhl. č. 104/1997 Sb. a umožňovala 
dostatečnou možnost pro vydání rozhodnutí. V řízení silniční správní úřad opatřil souhlasy dotčených orgánů 
a souhlas vlastníka dotčených silnic.  
Za daného stavu věcí vydání rozhodnutí  o povolení ke zvláštnímu užívání nic nebránilo. V souladu s ust. § 
25 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích silniční správní úřad stanovil v rozhodnutí podmínky 
zvláštního užívání. 

Poučení 
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, 
ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo 
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke 
Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, podáním učiněným u odboru  dopravy  Městského 
úřadu Frýdlant. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal silničnímu 
správnímu  úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, 
vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Frýdlant. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 
1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: 
1) AUTOKLUB Hrádek nad Nisou v AČR, IČ 712 46 771, Chotyně 171, 463 34 Hrádek nad Nisou,   
2) Krajská správa silnic Libereckého kraje, IČ 70946078, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec  
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu: 
1) Obec Jindřichovice pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem 245, 463 65  
2) Obec Horní Řasnice, Horní Řasnice 230, 464 01 Frýdlant 
3) Obec Dolní Řasnice, Dolní Řasnice 335, 464 01 Frýdlant 
4) Obec Kunratice, Kunratice 158, 464 01 Frýdlant 
5) Obec Krásný Les, Krásný Les 122, 464 01 Frýdlant 
Dotčené orgány státní správy: 
1) Krajské ředitelství policie severočeského kraje, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát Liberec, 
Pastýřská 3, 460 74 Liberec 
2) Krajský úřad LK, odbor dopravy – odd. dopravní oblsužnosti, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 
Dále obdrží: 

1) ČSAD Liberec, a. s., divize osobní dopravy, České mládeže 594/33, 460 06 Liberec 6 
2) Hasičský záchranný sbor LK, Barvířská 29/10, 460 01 Liberec 
3) Územní středisko záchranné služby, Husova 976/37, 460 01 Liberec 
4) Nemocnice Frýdlant, s. r. o., záchranná služba, V Úvoze 860, 464 01 Frýdlant 
5) Policie ČR, OO Frýdlant, Úzká 1259, 464 01 Frýdlant 
6) Policie ČR, OO Nové Město pod Smrkem, Jindřichovická 145, 463 65 Nové Město pod Smrkem 
  
otisk úředního razítka 
 
 
 
 
 
 
 

Ludvík Pfleger 
pověřen vedením odboru dopravy 
 
Správní poplatek: 
Správní poplatek byl stanoven dle položky č. 36 Sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,  ve výši 100,- Kč. Poplatek byl zaplacen dne 4. 3. 2011 v pokladně MěÚ Frýdlant, číslo 
dokladu 1614.  
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