
 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   Ž E L E Z N Ý   B R O D 

Odbor  dopravy 

468 22  Železný Brod, náměstí 3. května č.p. 1 
 

Spis. zn.:     OD-981 2021/RADM 

Čj.: OD-6109/2021-RADM       Železný Brod, dne: 04.05.2021  

Vyřizuje: 

 

M. Radostný, e-mail: m.radostny@zelbrod.cz, tel.:483 333 972   

 

Autoklub Bohemia Sport v AČR 

p. Petr Pavlát 

Labe č.p. 184 

468 22  Malá Skála 

 

ROZHODNUTÍ 

POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ A UZAVÍRKY 

 

Městský úřad v Železném Brodě, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 

písm. a), odst. 5, písm. b) a odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") ve správním řízení přezkoumal žádost o povolení 

uzavírky a zvláštního užívání, kterou dne 03.05.2021 podal 

Autoklub Bohemia Sport v AČR, IČO 75057930, Labe č.p. 184, 468 22  Malá Skála 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu KŘ Policie LK ČR - Odbor služby dopravní 

policie v Liberci pod Č.j.: KRPL-30876-1/ČJ-2021-1800DP-10 ze dne 20. dubna 2020 a souhlasu 

vlastníků pozemních komunikací -  podle § 24, odst. 1 a odst. 3 a § 25, odst. 6, písm. e) zákona o pozemních 

komunikacích a § 39 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů 

p o v o l u j e 

 

úplnou uzavírku a zvláštní užívání částí silnic a MK pro pořádání mezinárodní automobilové soutěže  

RALLY BOHEMIA 2021 za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek: 

Doba trvání uzavírky:    

RZ Bzí: v sobotu 10.07.2021 v čase od 09:15 hod. do 19:15 hod. - přechodná úprava provozu na části 

silnic III/287 36, III/287 37, MK, III/287 36, III/287 35.  

RZ Chloudov: v sobotu 10.07.2021 v čase od 09:00 hod. do 19:00 hod. - přechodná úprava provozu na 

části silnice III/282 15. 

 

I. 

uzavírka komunikací 

dle § 24 zákona o pozemních komunikacích 

 

Podmínky povolení uzavírky: 

 

 Uzavírka bude označena podle „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci“, vydané 

MěÚ Železný Brod, odborem dopravy č.j. OD-6071/2021-RADM ze dne 04.05.2021 a podle dále 

uvedených podmínek tohoto rozhodnutí. Provoz bude řízen pomocí přenosných dopravních značek a 

dopravních zařízení. Dopravní značky, odporující této úpravě, se odstraní, vymění nebo zakryjí.  



 Označení úplné uzavírky dopravními značkami a dopravními zařízeními zabezpečuje žadatel a 

zodpovídá za stav tohoto značení po celou dobu trvání uzavírky. Po skončení mezinárodní 

automobilové soutěže bude instalované přechodné dopravní značení ihned odstraněno. 

 

RZ Bzí: v sobotu 10.07.2021 v čase od 09:15 hod. do 19:15 hod. - úplná uzavírka části silnice č. 

III/287 35 Jistebsko – Skuhrov – Huntířov - Splzov, sil. III/287 36 Splzov – Bzí, místní komunikace Bzí – 

Veselí - Chlístov, sil. III/287 37 Chlístov – Těpeře, sil. III/287 36 Těpeře – Železný Brod. 

Objízdná trasa civilních vozidel bude vedena obousměrně po silnici č. I/10 Splzov – Bratříkov a sil. II/287 

Bratříkov - Jistebsko. 

Parkování vozidel diváků:  dle písemného vyjádření KŘ Policie LK ČR - Odbor služby dopravní policie v 

Liberci pod Č.j.: KRPL-30876-1/ČJ-2021-1800DP-10 ze dne 20. dubna 2020. 

Objízdné trasy veřejné linkové dopravy: Budou vedeny v souladu s vyjádřením Krajského úřadu LK, 

odboru dopravy, Mgr. Luboš Tomíček, ze dne 30. dubna 2021 pod č.j. KULK 31073/2021/280.8/Tk. 

 

RZ Chloudov: v sobotu 10.07.2021 v čase od 09:00 hod. do 19:00 hod. - úplná uzavírka části sil. č. 

III/282 15 Dlouhý – Chloudov – Vrát – Prosíčka - Líšný.  

Objízdná trasa civilních vozidel bude vedena obousměrně po silnici č. III/282 13 Koberovy – Malá Skála, 

sil. III/ 282 16 Malá Skála – Malá Skála, sil. I/10 Malá Skála – Železný Brod, sil. II/282 Železný Brod – 

Železný Brod, sil. II/292 Železný Brod – Pelechov, sil. III/2921 Pelechov – Smrčí. 

Parkování vozidel diváků: dle písemného vyjádření KŘ Policie LK ČR - Odbor služby dopravní policie v 

Liberci pod Č.j.: KRPL-30876-1/ČJ-2021-1800DP-10 ze dne 20. dubna 2020. 

Objízdné trasy veřejné linkové dopravy: Budou vedeny v souladu s vyjádřením Krajského úřadu LK, 

odboru dopravy, Mgr. Luboš Tomíček, ze dne 29. dubna 2021 pod č.j. KULK 31004/2021/280.8/Tk. 

 

 

II. 

zvláštní užívání komunikací 

dle § 25 odst. (6) písm. e) zákona o pozemních komunikacích 

 

Podmínky povolení zvláštního užívání: 

 

 Před zahájením uzavírek pro rychlostní zkoušky budou osazeny DZ na silnicích  v souladu se 

„Stanovením přechodné úpravy silničního provozu“, č.j. OD-6071/2021-RADM ze dne 04.05.2021  

vydané Městským úřadem Železný Brod – odbor dopravy, které je nedílnou součástí tohoto 

rozhodnutí. Dopravní značení musí být rozmístěno před zahájením uzavírky v dotčeném úseku 

silnice a po celou dobu soutěže udržováno v řádném a viditelném stavu. Po ukončení akce bude 

odstraněno. 

 V předstihu před termínem závodů požádá pořadatel písemně na e-mail josef.hajek@ksslk.cz 

zástupce KSS LK, písemně zástupce ŘSD ČR, správy Liberec a písemně na e-mail 

m.rehak@zelbrod.cz zástupce Města Železný Brod, k předání dotčených úseků silnice k uspořádání 

závodů, případné zásahy do SDZ musí být odsouhlaseny DI Policie ČR. Před soutěží projede 

zástupce pořadatele se zástupcem správce komunikací, trasy rychlostních zkoušek, případné 

výtluky a poruchy budou zdokumentovány a o předání bude sepsán protokol. Neprodleně po 

ukončení závodu bude proveden úklid, SDZ a příslušenství bude uvedeno do původního řádného 

stavu, následně bude sepsán protokol o zpětném předání správci komunikace podepsaný oběma 

stranami. 

 Po skončení akce budou předmětné úseky PK včetně jejích součástí a příslušenství opět zástupcem 

pořadatele a správci komunikací projety, případná poškození vlivem soutěže budou zdokumentována 

a dohodnut termín odstranění vzniklých závad na náklady pořadatele. Rovněž jejich okolí bude 

uvedeno do původního stavu a protokolárně předány vlastníkům PK. 

 Parkoviště k soutěži budou řádně označena, budou mít vždy svůj vlastní dopravní režim řízený 

pořadatelem. Na parkovišti však musí vždy zůstat min. jeden jízdní pruh volný a po cca 100 m musí 

zůstat cca 25 m volný úsek pro možnost otáčení a vyhýbání vozidel. 
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 Pořadatel zajistí na všech křižovatkách i s MK a účelovými komunikacemi poučenou, řádně 

viditelně označenou pořadatelskou službu starší osmnácti let v dostatečném množství, která bude 

dbát na uzavírky. Pořadatel plně zodpovídá za zajištění bezpečnosti po celou dobu akce. Dále 

pořadatel zajistí vlastní zdravotní službu. 

 Pořadatel zajistí v dostatečném předstihu opakovanou informovanost obyvatel dotčeného území 

nejen o akci, ale i o uzavírce, jejich termínech a objízdných trasách prostřednictvím tisku a 

médií způsobem v místě obvyklém. 

 Trasy RZ budou po celou dobu trvání akce zavřeny, i v mezi čase. V naléhavých případech v době 

úplné uzavírky, v dostatečném čase před a po RZ bude umožněn vjezd technické obsluze a vozidlům 

IZS. Pořadatel nejpozději v předstihu dvou dnů ohlásí úplnou uzavírku vedoucímu BusLine LK 

s.r.o., dopravní oddělení v souladu se souhlasem Krajského úřadu LK, odboru dopravy, Mgr. 

Luboš Tomíček, ze dne 30. dubna 2021 pod č.j. KULK 31073/2021/280.8/Tk. a ze dne 29. dubna 

2021 pod č.j. KULK 31004/2021/280.8/Tk. 

 Budou dodrženy zákonné podmínky dotčených obcí, měst a orgánů státní správy podmiňující svoje 

souhlasy. 

 Uzavírku v požadovaném termínu lze zahájit pouze po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

 Zodpovědnou osobou za dodržení podmínek tohoto rozhodnutí je p. Petr Pavlát, nar. 13.02.1964, 

Malá Skála 184, 468 22  Železný Brod, tel. 605 168 331. 

 Odbor dopravy MěÚ v Železném Brodě si vyhrazuje právo klást další podmínky v průběhu akce, 

bude-li to vyžadovat veřejný zájem. 

 V případě nutnosti vjezdu vozidel IZS bude průběh rychlostní zkoušky přerušen. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

 

Autoklub Bohemia Sport v AČR 

KSS LK, příspěvková organizace 

Město Železný Brod 

Obec Koberovy  

Obec Líšný  

Obec Skuhrov  

Obec Záhoří 

Odůvodnění: 

Žadatel podal dne 03.05.2021 žádost o zvláštní užívání a úplnou uzavírku částí silnic pro pořádání 

mezinárodní automobilové soutěže RALLY BOHEMIA 2021. 

Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů posoudil a po projednání podle § 24, odst. 1 a odst. 3 

a § 25, odst. 6, písm. e) zákona o pozemních komunikacích a na základě souhlasu příslušného orgánu Policie 

České republiky podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 a 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., 

kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů povolil zvláštní užívání a 

úplnou uzavírku částí silnic pro pořádání mezinárodní automobilové soutěže RALLY BOHEMIA 2021 za 

podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí, kterými jsou předchozí souhlasy vlastníků PK a 

příslušného orgánu Policie České republiky (v případě, že zvláštní užívání komunikace může ovlivnit 

bezpečnost a plynulost silničního provozu). 

Návrhy, námitky a podmínky, kterým bylo vyhověno: 

- Krajská správa silnic Libereckého kraje - pod zn. KSSLK/1177/2021 ze dne 18.02.2021 

- Město Železný Brod – pod Č.j. ÚPARR-16606/2020-POLI ze dne 13.01.2021 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského úřadu 

Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Rozhodnutí o zvláštním užívání PK má odkladný 

účinek. Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce PK nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích 

odkladný účinek. 

 

 

 

 

 



 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby 

každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 

správní orgán na náklady účastníka řízení. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 

Upozornění: 

 Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako přestupek 

podle § 24a zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Miroslav Radostný       Mgr. Jiří Horušický 

vedoucí odboru dopravy 

 

 

 

 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 36 písm. a) ve výši 100 Kč 

byl zaplacen. 

  

 

Obdrží: 

Účastníci řízení: 
Autoklub Bohemia Sport v AČR, Labe č.p. 184, 468 22  Malá Skála – Petr Pavlát 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w 

Město Železný Brod, náměstí 3. května č.p. 1, 468 22  Železný Brod 

Obec Koberovy, IDDS: x7ubin6 

Obec Líšný, IDDS: rrkan5g 

Obec Skuhrov, IDDS: ivfavr5 

Obec Záhoří, IDDS: 2vkbtd8 

 

Dotčené orgány státní správy: 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy – L. Tomíček, IDDS: c5kbvkw 

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Jablonec nad Nisou, DI, IDDS: vsmhpv9 

- Odbor služby dopravní policie Liberec 

- Územní odbor Semily Dopravní inspektorát 

- Celní úřad Liberec 

 

Na vědomí: 
Poliklinika Železný Brod, společnost s ručením omezeným (s.r.o.), IDDS: czutyg2 

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bgpmvs6 

- Územní středisko Jablonec nad Nisou 

- Územní středisko Semily 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Jablonec nad Nisou, IDDS: hv4aivj 

BusLine LK s.r.o., IDDS: drj84nh 

KORID LK, spol. s r.o., IDDS: 3gpgib2 

Ředitelství silnic a dálnic ČR – P. Novák, IDDS: zjq4rhz  

co 

 

 

 


