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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.: 717/2012/OD/Bu/050                                                             Ve Frýdlantu, dne 28. března 2012 
Vyřizuje: Ivana Bucharová, oprávněná úřední osoba 
 

 R O Z H O D N U T Í 
Výrok I 
 
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 žádosti AUTOKLUBU Hrádek nad Nisou v AČR, IČ 71646771, Chotyně 171, 463 64 
Hrádek nad Nisou, ze dne 13. 3. 2012, po předchozím  písemném souhlasu majetkového správce 
dotčených silnic a na základě písemného souhlasu Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, 
územního odboru vnější služby dopravní inspektorát, ze dne 24. 1. 2012, č. j.: KRPL-430-2/ČJ-2012-
180506,  povoluje  AUTOKLUBU Hrádek nad Nisou v AČR, IČ 712 46 771, Chotyně 171, 463 34 
Hrádek nad Nisou,  zvláštní užívání krajských silnic: 

a)  

▪ ev. č. III/0353 Kunratice (od č. p. 150 až k hospodě) 
▪ ev. č. III/03512 Kunratice (v celém úseku) 

v termínu 28. 4. 2012 (sobota) -  RZ 3,7 v době od 8:00 do 17:00 hodin 

b)  

▪ ev. č. III/29110 Jindřichovice pod Smrkem (od školy v Jindřichovicích pod Smrkem až ke 
křižovatce silnic III/29110 x III/2915) 
▪ ev. č. III/2915 Jindřichovice pod Smrkem, Horní Řasnice (od křiž. se sil. III/29110 až ke křiž. 
silnic III/2915 x III/2919 x ÚK k pískovně) 
▪ ev. č. III/2918 Horní Řasnice (od č. p. 23 až ke křiž. se sil. III/2915) 
▪ ev. č. III/2915 Horní Řasnice - Dolní Řasnice (od křiž. se sil. III/2918 až cca 200 m za křiž. se 
sil.  III/2916) 
▪ ev. č. III/2911 Dolní Řasnice (od školy až ke kulturnímu domu) 
▪ ev. č. III/2911 Krásný Les (od obecního úřadu až ke křiž. se sil. III/2912) 
▪ ev. č. III/2912 Krásný Les (od křiž. se sil. III/2911 po první křiž. s MK) 
 
v termínu 28. 4. 2012 (sobota) -  RZ 4,7 v době 8:00 do 18:00 hodin 
 
z důvodu pořádání sportovní akce:  „Thermica rally Lužické hory 2012“. 
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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  
 
Povolení ke zvláštnímu užívání komunikací je vydáváno za předpokladu splnění následujících 
podmínek: 

 

1) Pořadatel zajistí informovanost obyvatel obcí Kunratice, Jindřichovice pod Smrkem, Horní 
Řasnice, Dolní Řasnice a Krásný Les o pořádání sportovní akce 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 23. 2. 2012,  zn.: 30/12/Mí/034/356, a 
to zejména:   

1. Uzavírky budou v termínu 27. 4. – 28. 4. 2012. 

2. Veškeré změny dotýkající se našich zájmů musí být s námi předem projednány.  

3. Před a po pořádání závodu bude za úplatu provedena kontrola, předání a zpět převzetí komunikací za 
účasti inspektora silniční sítě pana Bc. Petra Koubka, tel.: 602 171 598. 

4. Neprodleně po ukončení akce bude proveden úklid, svislé dopravní značení a příslušenství 
komunikací budou uvedeny do původního stavu. 

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

6) Pořadatel zajistí splnění podmínek stanovených Krajským ředitelstvím policie 
Libereckého kraje, Územním odborem Liberec, Dopravním inspektorátem, ve vyjádření 
ze dne 24. 1. 2012, č. j.: KRPL-430-2/ČJ-2012-180506: 

1. Veškeré níže uvedené dopravní značení a dopravní zařízení (dále DZ) se umístí dle dokumentace, 
která je označena razítkem DI a je nedílnou součástí tohoto vyjádření. DZ bude umístěno a použito 
v základních rozměrech dle ĆSN EN 12899-1 a dle TP 65, TP 66. 

2. DZ se umístí na komunikacích ještě před začátkem závodu a bude po celou dobu kontrolováno a 
udržováno, jak je uvedeno. Po ukončení závodu bude DZ ihned odstraněno.  

3. Za snížené viditelnosti bude uzavírka označena jako překážka silničního provozu, řádně osvětlena a 
do vozovky označena tak, aby ji účastníci silničního provozu mohli včas zpozorovat (červeným 
praporkem, zábranou pro označení uzavírky č. Z2a nebo Z2b, výstražným světelným majákem, apod.), 
za snížené viditelnosti též červeným světlem. 

4. Trasa závodu bude v každém dopravně nebezpečném místě (přejezdy přes silnici, na křižovatkách 
silnic, výjezdy z lesních cest na pozemní komunikaci, apod.) zajištěna pořadatelskou službou a 
v případě úplné uzavírky i minimálně DZ č. B1 a Z2.  

5. Parkoviště k sportovní akci budou řádně označena, budou mít vždy svůj vlastní dopravní režim 
řízeny pořadatelem. Na parkovišti musí vždy zůstat min. jeden jízdní pruh volný a po cca 100 m musí 
zůstat cca 25 m volný úsek pro otáčení a vyhýbání vozidel.  

6. Pořadatel plně zodpovídá za zajištění bezpečnosti po dobu závodu. Pořadatel zajistí přítomnost 
zdravotní služby. 
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7. V neodkladných případech pořadatel umožní vjezd do uzavřené části pozemních komunikacích 
vozidlům integrovaného záchranného systému. 

8. Každá změna, která by měla vliv na bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, musí být 
projednána s Dopravním inspektorátem Policie ČR Liberec. 

9. Dopravní inspektorát Policie ČR Liberec, bude-li si to vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního 
provozu, si vyhrazuje právo vyjádření k přechodné úpravě silničního provozu a zvláštnímu užívání 
změnit. 

10. Osoba zodpovědná za osazení, údržbu DZ a průběh akce: Jan Krečman, tel.: 775 279 640.  

7) Akci lze zahájit ve výše uvedeném termínu pouze v případě nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí.  

8) Za průběh zvláštního užívání bude zodpovídat: 
      Jan Krečman, Větrná 542, 463 34 Hrádek nad Nisou, tel.: 775 279 640.  

 
 
 Výrok II 
 
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 § 24 odst. 4 zákona a § 39 
odst. 5 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, po projednání 
s majetkovým správcem dotčených silnic, dále po projednání s obcemi, v jejichž zastavěném území 
dojde k uzavírce,  povoluje AUTOKLUBU Hrádek nad Nisou v AČR, IČ 712 46 771,          
Chotyně 171, 463 34 Hrádek nad Nisou,  úplnou uzavírku provozu na krajských silnicích: 

a)  

▪ ev. č. III/0353 Kunratice (od č. p. 150 až k hospodě) 
▪ ev. č. III/03512 Kunratice (v celém úseku) 
 
v termínu 28. 4. 2012 (sobota) - RZ 3,7 v době od 8:00 do 17:00 hodin 
 
b)  
 
▪ ev. č. III/29110 Jindřichovice pod Smrkem (od školy v Jindřichovicích pod Smrkem až ke 
křižovatce silnic III/29110 x III/2915) 
▪ ev. č. III/2915 Jindřichovice pod Smrkem, Horní Řasnice (od křiž. se sil. III/29110 až ke křiž. 
silnic III/2915 x III/2919 x ÚK k pískovně) 
▪ ev. č. III/2918 Horní Řasnice (od č. p. 23 až ke křiž. se sil. III/2915) 
▪ ev. č. III/2915 Horní Řasnice - Dolní Řasnice (od křiž. se sil. III/2918 až cca 200 m za křiž. se 
sil.  III/2916) 
▪ ev. č. III/2911 Dolní Řasnice (od školy až ke kulturnímu domu) 
▪ ev. č. III/2911 Krásný Les (od obecního úřadu až ke křiž. se sil. III/2912) 
▪ ev. č. III/2912 Krásný Les v (od křiž. se sil. III/2911 po první křiž. s MK) 
 
v termínu 28. 4. 2012 (sobota) -  RZ 4,7 v době 8:00 do 18:00 hodin 
 
Objízdné trasy: nestanovují se 
 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1a) správního řádu:   
1) AUTOKLUB Hrádek nad Nisou v AČR, IČ 712 46 771, Chotyně 171, 463 34 Hrádek nad Nisou  
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Povolení k úplné uzavírce provozu  na pozemních  komunikacích je vydáváno za předpokladu 
splnění následujících podmínek: 
 

1) 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 28. 3. 2012, č.j.: 717/2012/OD/Bu/púp035). Dopravní 
značení musí být rozmístěno před zahájením uzavírky a bude po celou dobu závodu 
udržováno v řádném a viditelném stavu. Po skončení akce bude ihned odstraněno.  

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

3) V souladu s vyjádřením KÚLK, odboru dopravy, ze dne 14. 3. 2012, zn.: KULK 
2587/2012/280.8/Sa, budou splněny tyto požadavky na zajištění dopravní obslužnosti: 

RZ 3,7 Kunratice 

1. Úplná uzavírka bude provedena na nezbytně nutnou dobu.  

2. Žadatel umožní průjezd uzavírkou spoji 101 linky 540 642 (dopravce ČSAD Liberec, a. s.) – odj. 
8:33 od zast. Kunratice „koupaliště. 

3. Dotčeny budou spoje 103, 104 a 106 linky 540 642 (dopravce ČSAD Liberec, a. s.), ty neobslouží 
zastávky Kunratice „u mostu a Kunratice „koupaliště a pojedou objízdnou trasou přímo po sil. ev. č. 
III/03511.  

4) Žadatel zajistí, po dohodě s dotčeným dopravcem a zároveň zřizovatelem označníků zastávek 
ČSAD Liberec, a. s. (roman.martinec@csad.cz), tel.: +420 485 102 453, mobil: 
+420 604 253 225), vyvěšení informace o omezení linkové dopravy na všech dotčených 
autobusových zastávkách.  

5) Označení uzavírky zajišťuje pořadatel na své náklady a odpovídá za jeho stav po celou dobu 
trvání uzavírky (§ 24 odst. 7 zákona). 

6) Pracovník odpovědný za organizování a zabezpečení akce:  
      Jan Krečman, Větrná 542, 463 34 Hrádek nad Nisou, tel.: 775 279 640.  

Odůvodnění 

Dne 13. 3. 2012 podal AUTOKLUB Hrádek nad Nisou v AČR u MěÚ Frýdlant, odboru 
dopravy, žádost o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací výše uvedených, 
spojených s úplnou uzavírkou provozu.  Dnem podání žádosti, t. j. dne  13. 3. 2012, bylo  
zahájeno správní řízení a opatřením ze dne 15. 3. 2012 oznámil správní orgán tuto skutečnost 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Současně usnesením stanovil účastníkům  řízení 
lhůtu k vyjádření, k navržení důkazů nebo pro uplatnění jiných návrhů, a to do pěti dnů ode dne 
doručení oznámení zahájení řízení. Ve stanovené lhůtě se žádný z účastníků řízení nevyjádřil.  
 K žádosti byly doloženy předepsané doklady a silniční správní úřad neshledal důvody, pro které by 
nebylo možné rozhodnutí vydat. Podmínky uvedené ve vyjádření majetkového správce dotčených 
silnic – KSS LK a podmínky stanovené příslušným orgánem policie byly zahrnuty do podmínek 
tohoto rozhodnutí. Věc byla dále projednána s KÚLK, odborem dopravy, z hlediska zajištění dopravní 
obslužnosti dotčených obcí. Vyjádření KÚLK, odboru dopravy, obdržel silniční správní úřad dne     
22. 3. 2012 a podmínky stanovené v tomto rozhodnutí byly rovněž převzaty do podmínek tohoto 
rozhodnutí.  
Povolované zvláštní užívání silnic vyžaduje i jejich úplnou uzavírku. Věc byla v souladu se zákonem o 
pozemních komunikacích projednána s vlastníkem, resp. správcem  pozemních komunikací, na 
kterých mají být povoleny uzavírky, a dále s obcemi,  na jejichž zastavěném území dojde k uzavírce. 
V podmínkách rozhodnutí uvedl silniční správní úřad  náležitosti stanovené § 39 odst. 5 vyhl. č.        
104/1997 Sb. K přemístění zastávek linkové osobní dopravy nedochází, proto tuto skutečnost 
rozhodnutí neobsahuje. 
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Přechodná úprava provozu  byla stanovena Městským úřadem Frýdlant, odborem dopravy, dne        
28. 3. 2012 pod č. j.: 717/2012/OD/Bu-púp035). Stanovení přechodné úpravy provozu spolu se 
schematickým znázorněním tvoří přílohu k tomuto rozhodnutí. Pracovníkem odpovědným za 
organizování a zabezpečení akce je žadatelem navrhovaný p. Jan Krečman.  
S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem silniční správní úřad rozhod dle § 24 odst. 4 a § 25 
odst. 6 písm. e) zákona. 

Poučení 
K výroku I  

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. 

K výroku II 

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 nemá v souladu 24 odst. 4 zákona  odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je nepřípustné. 
 
Obdrží: 
 
K výroku I: 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1a) správního řádu: 
1) AUTOKLUB Hrádek nad Nisou v AČR, IČ 712 46 771, Chotyně 171, 463 34 Hrádek nad Nisou  
 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu: 
1) Krajská správa silnic Libereckého kraje, IČ 70946078, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec  
 
K výroku II:  
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1a) správního řádu: 
1) AUTOKLUB Hrádek nad Nisou v AČR, IČ 712 46 771, Chotyně 171, 463 34 Hrádek nad Nisou  
 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu: 
1) Krajská správa silnic Libereckého kraje, IČ 70946078, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec  
2) Obec Jindřichovice pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem 245, 463 66 
3) Obec Horní Řasnice, Horní Řasnice 230, 464 01 Frýdlant 
4) Obec Dolní Řasnice, Dolní Řasnice 335, 464 01 Frýdlant 
5) Obec Kunratice, Kunratice 158, 464 01 Frýdlant 
6) Obec Krásný Les, Krásný Les 122, 464 01 Frýdlant 
 
Dotčené orgány státní správy a ostatní na vědomí: 

1) Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor vnější služby dopravní inspektorát,   
Pastýřská 3, 460 74 Liberec 
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2) Krajský úřad LK, odbor dopravy – odd. dopravní obslužnosti, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 
3) ČSAD Liberec, a. s., divize osobní dopravy, České mládeže 594/33, 460 06 Liberec 6 (e-mail: 
roman.martinec@csadlb.cz) 
4) Hasičský záchranný sbor LK, Barvířská 29/10, 460 01 Liberec (e-mail: hzslk@hzslk.cz) 
5) Územní středisko záchranné služby, Husova 976/37, 460 01 Liberec (e-mail: kos@zzslk.cz) 
6) Nemocnice Frýdlant, s. r. o., záchranná služba, V Úvoze 860, 464 01 Frýdlant (e-mail: 
automedic@seznam.cz) 
 
Otisk úředního razítka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ludvík Pfleger 
pověřen vedením odboru dopravy 
 
Přílohy: stanovení přechodné úpravy provozu a situace se zákresem trasy a navrženého DZ 
 
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 13. 3. 2012 přímou platbou 
v pokladně MěÚ Frýdlant, číslo dokladu 2312.  
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