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HOBBY RACING klub 
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ROZHODNUTÍ 

O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ 

(závody)  

 

     MěÚ Kadaň, odbor dopravy, obdržel dne 1.6.2020 žádost HOBBY RACING KLUBU -  

František Pišta, Březenecká 4750/186, 430 04 Chomutov, o zvláštní užívání komunikace – 
silnice č. II/224 z Hradiště na Rusovou a její uzavírku, z důvodu pořádání sportovní akce – 

závod aut do vrchu. 

     MěÚ Kadaň, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic, podle § 

40, odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů, posoudil podanou žádost a podle § 24 a § 25, odst. 1 a 6, písm. e) citovaného zákona 
a po předchozím souhlasu vlastníka – správce – dotčené silnice (SÚS ÚK) a dopravního 

inspektorátu Policie ČR v Chomutově a projednání s obcí Domašín. 

 

p o v o l u j e 

 

 
zvláštní užívání silnice:   II/224 z Hradiště na Rusovou  

 

žadateli:   HOBBY RACING KLUB, p. František Pišta, Březenecká 4750/186, 430 04 Chomutov 

 

v termínu:   13.6.2020 (od 7,00 hodin do 17,00 hodin) 
 

z důvodu:   pořádání závodů aut do vrchu      

 

v rámci akce:   /// 

 

v místě:   z Hradiště do Nové Vísky – Rusová - viz. ověřená situace 
 

způsobem:   průjezd obcí bude umožněn vozidlům IZS a hromadné osobní dopravy, ostatním 

po dohodě, vždy do cca 20 minut (po projetí závodníků), traťoví komisaři budou řídit průjezd 

civilních aut během přestávek, veškeré výjezdy z polních či lesních cest budou zajištěny 
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pořadateli, na závodišti bude vozidlo záchranné služby s lékařem, hasičské zásahové vozidlo, 

odtahová služba, pořadatelská služba, rozhlas 
 

odpovědný pracovník:   František Pišta, tel. 736 675 931, Březenecká 4750/186, 430 04 

Chomutov 

 

za těchto podmínek: 

 

 Konáním závodů nedojde k narušení, poškození či znečištění komunikace, jejího 
příslušenství a bezprostředního okolí, v opačném případě dojde k okamžité nápravě na 

náklady pořadatele závodů. 

 Pořadatel závodů řádně vyznačí objízdnou trasu. 

 Nebude ohrožena bezpečnost silničního provozu na okolních komunikacích. 

 Zvláštní užívání se povoluje v rozsahu ověřené situace. 

 Žadatel zajistí osazení přechodného DZ pro úpravu provozu na komunikaci dle opatření 
obecné povahy – stanovení PDZ č.j.: ODPK- 21548/2020/Slu. 

 DZ s oznámením o uzavření předmětného úseku komunikace bude týden předem 
osazeno na křižovatkách ve všech směrech před vjezdem na silnici s uzavřeným 

úsekem. 

 Žadatel bude respektovat podmínky vlastníka (správce) silnice  – souhlas SÚS ÚK ze 
dne 1.6.2020, zn.: R-16. Jeden den před a jeden den po konání závodů vyzve žadatel 
zástupce SÚS ÚK, provoz Chomutov ke společné kontrole předmětného úseku silnice 

z důvodu zjištění případných škod. 

 Po skončení akce budou komunikace a přilehlé prostory řádně uklizeny. 

 V den konání závodů bude operativně umožněn průjezd vozidel IZS (hasiči, rychlá 
záchranná služba, polici), případně autobusových linek a ostatních účastníků 

silničního provozu. 

 

Odůvodnění: 

     HOBBY RACING KLUB požádal prostřednictvím p. Františka Pišty o povolení zvláštního 

užívání silnice pro pořádání závodů aut do vrchu z Hradiště do Nové Vísky a Rusové v termínu 

13.6.2020.  

     Silniční správní úřad v souladu se zákonem o pozemních komunikacích, po posouzení 

obsahu žádosti, s ohledem na ochranu pozemních komunikací a bezpečnost silničního provozu 

rozhodl tak, jak je výše uvedeno. 
     K žádosti bylo doloženo souhlasné stanovisko správce silnice – SÚS ÚK ze dne 1.6.2020, 

zn.: R-16, souhlas DI Policie ČR č.j.: KRPU-88454-1/ČJ-2020-040306 z 1.6.2020.  

 

 

Poučení o odvolání: 

     Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru 

dopravy a silničního hospodářství KÚ ÚK, podáním učiněným u MěÚ Kadaň – odboru dopravy. 

     Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného 

vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené 

a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. 

     Odvolání proti uzavírce nemá odkladný účinek.  
 

 

 

                                                                                       Jana Pallayová 

                                                                           oprávněná úřední osoba 
 

 

 
Poplatek: 

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

účastníci (dodejky) 
HOBBY RACING KLUB, František Pišta, Březenecká č.p. 4750/186, 430 04  Chomutov 4 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, provoz Chomutov, IDDS: 6hevxje 

Obec Domašín, IDDS: kmzb6y8 

Obec Kryštofovy Hamry, IDDS: xgaaq46 

Město Klášterec nad Ohří, IDDS: 6dqbymc 

  
dotčené správní úřady 

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, dopravní inspektorát Chomutov, IDDS: a64ai6n 

  

ostatní 

Obec Měděnec, IDDS: fkmbviz 
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Chomutov, IDDS: auyaa6n 

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: emtmvtj 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: t9zbsva 

MěÚ Klášterec nad Ohří, OMHDaŽP, IDDS: 6dqbymc 
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